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يأيت هذا البحث ضمن سياق برنامج مهارات، وهو منّصة 
وتقنيّيها،  األداء  فنون  فّناين/فّنانات  ملهارات  تطويٍر 
الذي يركّز عىل نحٍو رئيٍس عىل تطوير خربات املهنيّني 
واملهنيّات الشباب، وتسهيل منّو جيٍل جديٍد من التقنيّني 
والتقنيّات يف مجاالت فنون األداء. ويتضّمن برامَج تدريبيًّة، 
وموارَد رقميًّة، وفرَص دعٍم متخّصصًة يف مجاالت تقنيّات 
اإلضاءة والصوت يف فنون األداء، وإدارة الخشبة، واإلنتاج 
املرسحّي. وتطلقه مؤّسسة اتّجاهات – ثقافة مستقلّة، 
البحث بالرشاكة  بالرشاكة مع مؤّسسة دروسوس، ونُّفذ 
ويستهدف  السياسات.  لبحوث  السورّي  املركز  مع 
البحث تقييامً أوليّاً لتحّديات قطاع الفنون األدائيّة يف 

واالقتصاديّة،  واالجتامعيّة،  السياسيّة،  األزمات:  ظّل 

التي متّر بها املنطقة عاّمًة، ولبنان خاّصًة.  والصحيّة، 

ويركّز عىل تشخيص قدرات العاملني والعامالت التقنيّني 
يف  التقنّي  الكادر  سامت  أهّم  واكتشاف  القطاع،  يف 
القطاع من جهة القدرات النظريّة والعمليّة، بغية التفكري 
القطاع،  هذا  لدعم  ومتكاملٍة  واسعٍة  استجابٍة  بأشكال 
تصميم  إىل  إضافًة  به،  املرتبطة  العمل  فرص  وتعزيز 
املحتوى التدريبّي ضمن برنامج مهارات؛ ليكون ديناميكيّاً، 

ويعمل عىل ردم الفجوات النظريّة والعمليّة.

الفنون  قطاع  حوكمة  البحث  يشّخص  اإلطار  هذا  يف 
األدائيّة، وفعاليّة السياسة الثقافيّة، وأدوار الفاعلني 

التحتيّة،  البنية  توفّر  مدى  يحّدد  كام  والفاعالت، 

الالزم.  البرشّي  املال  ورأس  والتمويل،  والتجهيزات، 

من  االستفادة  مدى  لتحديد  القطاع  كفاءة  ويقيّم 
املوارد املتوفّرة بالطريقة األكرث فاعليًّة، ومدى االلتزام 
لتحديد  القطاع؛  عمل  آليّات  يف  والتشاركيّة  بالتضمني 
عدالة توزيع املوارد واملوازنات ضمن القطاع، والسياسات 
ودور  القطاع،  لعمل  الناظمة  الرسميّة،  وغري  الرسميّة، 
البيئة الترشيعيّة والقانونيّة العاّمة، والوضع السيايّس، 
وظروف التغيري الجذريّة الراهنة، والثقافة   املجتمعيّة، 
والوضع االقتصادّي، ودور الفاعلني الخارجينّي يف دعم 

إمكانات القطاع، أو تثبيطها. 

للتحّديات  التخّصصات  متعّددة  خياراٍت  البحث  ويطرح 

لبنان،  يف  األدائيّة  الفنون  قطاع  بعمل  تتعلّق  التي 

التأثري يف  واملساهمة يف وضع تصّوراٍت من شأنها 

عمليّة صنع القرار عىل مستوى قطاع الفنون األدائيّة، 

وتوفري منظوٍر منهجيٍّ لدعم آليّة التشاركيّة يف اتّخاذ 

القرارات وتعزيزها، مبا يف ذلك إمكانيّة الربط بني قطاع 

الربحّي والخاّص، وتعزيز فرص  القطاع  األداء وبني  فنون 
االستفادة منه. 

َمــــــة ُمـــــَقـــــــدِّ
ويركّز البحث عىل دراسة حالة التقنيّني والتقنيّات من وجهة 
نظر املؤّسسات العاملة يف قطاع فنون األداء، وكذلك من 
وجهة نظر التقنينّي والتقنيّات أنفسهم إن كانوا فاعلني 
ومقارنة  )محتملني(،  وكامنات  كامنني  أم  حاليّاً  وفاعالت 
ذلك باملعايري النمطيّة لقدرات التقنينّي والتقنيّات، إضافًة 
وخلق  التحّديات،  لتجاوز  املمكنة  الخيارات  معرفة  إىل 

مساحاٍت جديدٍة للعمل االحرتايّف.
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ــــة الَمنـَهـــِجـيَّ

االقتصاد  مفهومني:  إطارين  من  مزيجاً  البحث  يعتمد 
السيايّس الثقايّف )Jessop, 2004( من جهة، الذي يعمل 
عىل تحليل قطاع الفنون األدائيّة يف السياق السيايّس، 
وأدوارهم،  الفاعلني  ويحّدد  واالقتصادّي،  واالجتامعّي، 
ومقاربة القدرات )Sen, 1999( من جهٍة أُخرى، التي تركّز 
ومامرسة  األفراد،  لتمكني  ووسيلٍة  كقيمٍة  الحريّة  عىل 
يقّدرونها.  التي  املجاالت  يف  ومواهبهم  قدراتهم 
الفنون  قطاع  تحليل  يف  املفاهيمّي  اإلطار  ويْسهم 
الفاعلني  وأدوار  الحوكميّة،  البنية  ناحية  من  األدائيّة 
واملاديّة.  البرشيّة  واملقّومات  الرئيسني،  والفاعالت 
العاّم،  بالسياق  املرتبطة  العوامل  دور  اإلطار  ويحّدد 
االجتامعيّة،  والعالقات  السيايّس،  النظام  طبيعة  مثل: 
واألوضاع االقتصاديّة، يف أداء القطاع الثقايف. ويوضح 
اإلنتاج  حيث  من  األدائيّة  الفنون  قطاع  مخرجات  اإلطار 
املادّي وغري املادّي، كاّمً ونوعاً، والتفاعل مع املجتمع 

)الشكل 1(.  

الشكـل 1: اإلطـار التحليلـي لقطـاع فنـون األداء والتقـنييـن

املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائيّة يف لبنان 2020، اتجاهات.
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تتضّمن  التي   )1 )ملحق  البحث  بأخالقيّات  البحث  يلتزم 
الباحثني  أو  إلحاق الرضر باملشاركني واملشاركات،  عدم 
والباحثات، وااللتزام بالحرفيّة، واملوضوعيّة، وخصوصيّة 
االجتامعيّة  البيئة  واحرتام  واملشاركات،  املشاركني 
لخدمة  للجميع  النتائج  وإتاحة  وتفّهمها،  والثقافيّة 
واألفراد  والرجال  النساء  بني  واملساواة  العام،  الصالح 
غري ثنايئ الجندر، وأخذ الفئات املهّمشة بعني االعتبار، 
ضمن  املوجودة  واملجموعات  الرشائح  جميع  وتضمني 
نطاق البحث بخلفيّاتها السياسيّة، والجنسيّات، والطبقات 

املختلفة.  االقتصاديّة 

عمل  الذي  مشاركني(  )ستّة  التنسيق  فريق  ُشكَِّل 
واألدوات،  املنهجيّة  وتصميم  األدبيّات،  مراجعة  عىل 
واملبحوثني  امليدانيّني،  والباحثات  الباحثني  واختيار 
واملبحوثات، والتدريب، واإلرشاف عىل البحث امليدايّن، 
فريق  إىل  إضافًة  التقرير.  وصياغة  البيانات،  وتحليل 
املقابالت،  نّفذ  الذي  باحثني(  )ستة  امليدايّن  البحث 
النتائج.  مناقشة  يف  وأْسهم  البيانات،  بتفريغ  وقام 
حواريٍّة  حلقٍة  ضمن  األوليّة  النتائج  مناقشة  جرْت  كام 
والخباء  واملبحوثات،  املبحوثني  من  جزٍء  مع  موّسعٍة 
حزيران/يونيو  و24   23 يف  التدريب  نُفِّذ  والخبريات. 
2020، ونُفِّذت املقابالت بني شهر متوز/يوليو وترشين 
أّن تفجري بريوت آب/ 2020.   يشار إىل  الثاين/نوفمب 

2020 حدث يف فرتة تنفيذ البحث امليدايّن،  أغسطس 
اتّخاذ قراٍر بتأجيل البحث ملّدة خمسة أسابيع،  ما تطلّب 

آثار االنفجار. البحث مع إضافة أسئلٍة عن  واستكامل 

ُكّلا ًمن: يشمل البحث 
. التجمعات الفنية العاملة يف مجال فنون األداء يف 

املدن الرئيسية يف لبنان.

لعروض  واملستضيفة  املصممة  الثقافية  .الفضاءات 
وأنشطة من فنون األداء.

املحليّة،  الثقايّف:  للعمل  الداعمة  .املؤّسسات 
واألجنبيّة. واإلقليميّة، 

األداء،  فنون  مجاالت  مختلف  من  الخرباء  من  .األفراد 
وتقنيّات،  تقنيّون  وأكادمييّات،  أكادمييّون  وُهم: 

مخرجون  وراقصات،  راقصون  وممثاّلت،  ممثّلون 

إضاءة،  مصّممو/مصماّمت:  وكاتبات،  كتّاب  ومخرجات، 

وصوت، وسينوغرافيا.

الرتفيهّي  الفنّي  القطاع  يف  والعامالت  .العاملني 
الربحّي.  

)فــــريــق العمــل والعــيّــنة(:

البحث الميداني

ويركّز البحث كذلك عىل دراسة أثر األزمات التي ميّر بها 

الفنون األدائيّة وأدائه، وأداء  لبنان عىل حوكمة قطاع 

البرشّي  املال  رأس  وتحليل  به،  العاملة  املؤّسسات 

التقنّي يف القطاع من جهة القدرات النظريّة والعمليّة، 

ويتعّمق  هدرها.  أو  املتاحة،  اإلمكانات  تضمني  ومدى 

البحث يف تحديد أهّم مسبّبات االختالالت والفجوات، مثل: 
العمليّة، والطلب املتوفّر،  األكادميّي والخبات  التأهيل 
لألفراد  املقابالت  نتائج  تحليل  وجرى  العمل.  وثقافة 
التي  الرئيسة  املواضيع  تحديد  خالل  من  واملؤّسسات 
ذكرها املشاركون واملشاركات، ومدى االتّفاق/االختالف 
املشاركني  بني  املواضيع  تكرار  ومدى  حولها،  بينهم 
مساهامت  من  اقتباسات  البحث  عرض  كام  واملشاركات. 

املبحوثني واملبحوثات، وُوضعت بني مزدوجتني )"" ""(. 

من  التحليل  يف  الكيفيّة  الطريقة  البحث  ويستخدم 
األشخاص  من  كبريٍ  عدٍد  مع  منتظمٍة  شبه  مقابالٍت  خالل 
وممثّلو/ والتقنيّات،  التقنيّون  بينهم  ومن  املفتاحينّي، 
إىل  إضافًة  القطاع،  يف  العاملة  املؤّسسات  ممثاّلت 
البحث املكتبّي املرتبط باألدبيّات، والدراسات السابقة حول 
القطاع، والتقنيّات، والتقنينّي. البحث تشاريكٌّ يف مراحله 
األوليّة،  والنتائج  املنهجيّة  مناقشة  خالل  من  املختلفة 
واملساهمة العضويّة للباحثني والباحثات امليدانيّني يف 
إمتام البحث، إضافًة إىل مناقشة النتائج النهائيّة ونرشها، 

مع املهتّمني واملهتاّمت.
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الثقايّف  السياق  تضّمن  الذي  املكتبّي  البحث  َذ  نُفِّ
العاّم، وجرى تقييٌم أويلٌّ للسياسة الثقافيّة، وتحديٌد 
للفاعلني الرئيسني والفاعالت، والبنية الترشيعيّة، ومن 
تحّديات  توصيف  وجرى  والرضائب،  العمل  قوانني  ذلك 
َرْت أدوات  التمويل، ورشوط العمل يف القطاع، كام طُوِّ
لألفراد/الخباء  استامرٍة  من  املكّونة  امليدايّن  البحث 
والخبريات، واستامرٍة ملمثيّل/ممثاّلت املؤّسسات، كام 
التدريب،  َذ  ونُفِّ امليدانيّون،  والباحثات  الباحثون  اخترَي 

التنفيذ. بدء  قبل  االستامرة  واختُِبْت 

قام فريق التنسيق بوضع قوائم من الخباء والخبريات 
يف قطاع الفنون األدائيّة بناًء عىل املعايري اآلتية: الخبة 
مع  والنزاهة،  املوضوعيّة  األدائيّة،  الفنون  قطاع  يف 
تضمني التقنيّني والتقنيّات، وتضمني املناطق الجغرافيّة 
من  كلٍّ  وتضمني  الجندرّي،  التوازن  ومراعاة  املختلفة، 
والاّلجئني  واألجيال،  والثقافيّة،  السياسيّة،  الخلفيّات: 
اختيار  معايري  إىل  بالنسبة  ذلك  إىل  يضاف  والالجئات. 
األدائيّة تضمني  الفنون  العاملة يف قطاع  املؤّسسات 
كلٍّ من العاّم والخاّص، واملديّن والدويّل، واملؤّسسات 
التقليديّة  والحديثة،  القدمية  والصغرية،  الكبرية 

والالجئات.  الاّلجئني  ومؤّسسات  واملعارصة، 

التواصل  بعد تحديد قوائم املبحوثني واملبحوثات جرى 
َذْت 87  معهم من ِقبل الباحثني والباحثات امليدانيّني، ونُفِّ
قرابة  املقابلة  مّدة  متوّسط  وكان  الخرباء،  مع  مقابلًة 

40 شخصاً كممثّلني وممثاّلت عن  90 دقيقة. كام قوِبَل 

املؤّسسات والتجّمعات العاملة يف القطاع؛ بذلك بلغ 

مجموع املقابالت املستوفية 127 مقابلًة )الجدول 1(.     
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الجدول 1: املـقـابالت املنفــذة ووسـطي مـدة املقابـلة

املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائيّة يف لبنان 2٠2٠، اتجاهات.



٩

الشكل 2: التوزّع الجغرايّف للمؤّسسات والتجّمعات ضمن العيّنة:

املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائيّة يف لبنان 2020، اتجاهات.

املؤّسسات والتجّمعات: توزّعت املؤّسسات عىل خمس 
طرابلس   ،2 صيدا   ،1 صور   ،3 لبنان  جبل  وهي:  محافظات، 
للمؤّسسات  الكبري  الرتكّز  العيّنة  وتعكس   .32 وبريوت   ،2
العاملة يف القطاع الفنّي يف بريوت، وانخفاض عددها 

يف باقي املحافظات )الشكل 2(.

خصائص العّينة



1٠

الشكل 3: نوع املؤسسات حسب القطاع ضمن العينة

املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائيّة يف لبنان 2٠2٠، اتجاهات.

توزّعت عيّنة املؤّسسات بحسب القطاع عىل 20 مؤّسسة 

مجتمع مديّن، و14 قطاعاً خاّصاً، و5 قطاعات أجنبيّة )أي: 

عاّم.  لقطاٍع  واحدة  ومؤّسسة  لبنان(  خارج  مرّخصة  إنّها 
بالدرجة  األدائيّة  الفنون  قطاع  اعتامد  العيّنة  وتعكس 
األوىل عىل املجتمع املديّن، وبدرجٍة أقّل عىل القطاع 
الخاّص، والقطاع األجنبّي عىل التتايل؛ أّما مشاركة القطاع 

العام، فهي محدودٌة جّداً. 
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للمؤّسسات  والعامالت  العاملني  عدد  متوّسط   وبلغ  
والتجّمعات املشمولة بالعيّنة قرابة 14، منها: مؤّسسات 
املجتمع املديّن مبتوّسط 10 عاملني؛ أّما حجم األعامل، 
فقد كان األعىل للمؤّسسات العاملة يف القطاع األجنبّي، 

يليه الخاّص، ومن ثّم املدين. 

بيئة  دعم  بني  العيّنة  يف  املؤّسسات  مهاّم  وتوزّعت 
اإلنتاج الثقايّف والفنّي، وخلق مساحٍة للفّنانني/الفّنانات 
ودعم  واملهارات،  القدرات  وبناء  واملبدعني/املبدعات، 
الجمهور،  مع  التفاعيّل  والتواصل  للتغيري،  كأداٍة  الفّن 
والتعليم  والدراسات  والبحث  والشباب،  الهواة  ودعم 
األكادميّي، ودعم متويٍل للمؤّسسات العاملة يف القطاع، 
كام تضّمنت العيّنة بعض الرشكات التجاريّة الهادفة للربح. 
وتركّز أكرثيّة املؤّسسات عىل دعم فنون األداء، والتدريب، 
ودعم املهرجانات عىل التتايل، وبدرجٍة أقّل عىل التمويل، 
واملنارصة، واملساهمة يف تغيري الترشيعات )الشكل 4(. 

الشكل 4: مهام املؤسسات ضمن العينة

املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائيّة يف لبنان 2٠2٠، اتجاهات.
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واألفراد  املؤّسسات  وممثاّلت  ممثيّل  عيّنة  وتوزّعت 
%54 ذكور، و%44 إناث، و%2 غري ذلك، ما  بحسب الجنس 
العمر  إىل  بالنسبة  أّما  العيّنة؛  يف  نسبيّاً  توازناً  شّكل 
الخاّص بالخباء والخبريات، وممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات، 
فإّن متوّسط األعامر بلغ 40 سنة، وتراوحت األعامر بني 23 

و79 سنة )الشكل 5(.

املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائيّة يف لبنان 2٠2٠، اتجاهات.

الشكل 5: توزع الخباء والخبريات، وممثيّل/ممثاّلت 
املؤّسسات حسب العمر ضمن العيّنة:
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الجدول 2: توزّع العيّنة حسب املستوى التعليمّي: 

املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائيّة يف لبنان 2٠2٠، اتجاهات.

مبستوى  العيّنة  يف  واملبحوثات  املبحوثون  يتّسم 
العليا،  الشهادات  حملة  من  فالغالبيّة  مرتفعٍ؛  تعليميٍّ 
عىل  الحاصلني  والفنيّات  الفنيّني  من  قليٌل  عدٌد  ويبقى 

تأهيٍل علميٍّ متوّسٍط، أو منخفٍض كام يف الجدول 2.

معهم:  املقابلة  نُفِّذْت  الذين  األفراد  عيّنة  وتشمل  

إدارينّي وإداريّات، وفّنانني وفّنانات، وتقنيّني وتقنيّات، 

مؤّسسني  فشملت  املؤّسسات،  عيّنة  شملت  كام 

وفنيّني  إدارينّي،  ومسؤوالت  ومسؤولني  سات،  ومؤسِّ

العظمى  األغلبيّة  أّن  ويُلحظ  املؤّسسات.  يف  وفّنيّات 

من العيّنة تعمل يف قطاع فنون األداء، وأغلب التقنيّني 
من الذكور، كام أّن عدداً كبرياً من املؤّدين ُهّن من اإلناث. 
واإلخراج،  التمثيل  يف  العمل  بني  كبرٌي  تقاطٌع  ويوجد 
وأحياناً يف اإلنتاج. وأخرياً، فأغلب التقنيّني والتقنيّات يف 
العيّنة ُهم من ذوي املهارات العالية، والتعليم املرتفع 

)الجدول 3(.
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الجدول 3: توزع العينة حسب املهنة

املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائيّة يف لبنان 2٠2٠، اتجاهات.
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أّما بالنسبة إىل مكان العمل الرئيس لعيّنة األفراد/الخباء 
يف  يعملون  العظمى  األغلبيّة  ييل:  ما  نجد  والخبريات 
لبنان عىل نحٍو رئيس، واألكرثيّة تشارك يف مهرجاناٍت، 
وعروٍض، وورشات عمٍل يف الخارج، خاّصًة يف املنطقة 
رئيٍس  نحٍو  عىل  عملها  يرتكّز  قليلة  قلّة  ولكْن  العربيّة، 
أو  مؤّسساٍت،  مع  يعمل  من  بعض  وهناك  لبنان.  خارج 
الوضع  أّن  أوروبا وأمريكا. ويُلْحظ  أو مبادراٍت يف  فرٍق، 
الراهن عّزز من استخدام اإلنرتنت )العمل عن بعد( ما جعل 
نفسه  الوقت  يف  لكّنه  أكب،  بقْدٍر  للحدود  عابراً  العمل 

أغلق التحرّك الفيزيايّئ نتيجة ظروف الجائحة. 

املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائية يف لبنان 2٠2٠، اتجاهات

الجدول 4: توزّع عيّنة الخباء حسب مكان العمل الرئيس:
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Postcards (programmed within MINA Festival 2021)
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قـــطــــــــــاع الــفــنـــــــــون 
األدائـــيــــــــة فــي لـبـــنـــان
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وقامت القوى املتنازعة بتغذية التناقضات عْب تسييس 
الهويّة عىل أسٍس دينيٍّة ومذهبيٍّة، ما سبّب رشوخاً بني 
املناطق والجامعات، وترّضر االنسجام االجتامعّي، والِقيم، 
نتيجة  لبنان  خرس  لقد  املشرتكة.  والعادات  واالتّجاهات، 
الغنى  من  االستفادة  فرصة  الثقافيّة  الحوكمة  إخفاق 
والتنّوع الثقايّف خالل فرتة الحرب، وتحّولت االختالفات إىل 

مصادر للتوتّر وعدم االستقرار.  

وتأثّر لبنان بقْدٍر كبريٍ بالظروف اإلقليميّة والدوليّة، وامتّد 
ذلك من سياسات االستعامر قبل االستقالل وبعده إىل 
لبنان  تأثّر  اللبنانيّة؛ حيث  الخارجيّة يف الشؤون  التدّخالت 
واالعتداءات  االجتياح  رأسها:  وعىل  اإلقليميّة،  بالنزاعات 
العربيّة،  الدول  بني  اإلقليميّة  واملنازعات  اإلرسائيليّة، 
مثل:  والدوليّة،  اإلقليميّة  والقوى  العربيّة  الدول  وبني 
حريَبْ: الخليج واجتياح العراق، والربيع العريّب، وصوالً إىل 
النزاع املسلّح يف سوريا. وفاقمت التدّخالت الخارجيّة من 
انقسام الجامعات، والقوى املحليّة، وأّدت يف الكثري من 
الحاالت إىل انسداد آفاق الحلول السياسيّة واالجتامعيّة 

حتّى يف مرحلة ما بعد الحرب األهليّة.
 

من الناحية االقتصاديّة، تبّنى لبنان الليباليّة االقتصاديّة 
واملبادرات  الخاّص،  القطاع  توّسع  يف  أْسهمت  التي 
واملصارف،  السياحة،  قطاعات  وتطّورت  الفرديّة، 
والعقارات، والتعليم، والصّحة، عىل نحٍو الفٍت قبل الحرب 
اقتصاديّاً  دوراً  الدولة  لعبت  باملقابل  وبعدها.   األهليّة 
والبنية  العاّمة،  الخدمات  ضعف  إىل  أّدى  ما  متواضعاً، 
التضمينيّة  التنمويّة  السياسات  غياب  سبّب  كام  التحتيّة، 
ضعفاً يف القطاعات اإلنتاجيّة، وتفاوتاً هائالً عىل مستوى 

توزيع الرثوة بني املناطق وبني الرشائح املجتمعيّة. 

إّن الثقافة، كام عرّفها ويليامز، كإنتاٍج، وتداوٍل، واستهالك 
املعاين والِقيم التي تتجّسد يف املامرسة االجتامعيّة 
يف  املشرتكة  واملعاين  الِقيم  عىل  تقترص  ال  وترتّسخ، 
وتتشابك  واملتنافسة.  املتناقضة  كذلك  بل  املجتمع، 
تعمل  حيث  املجتمع؛  يف  القّوة  عالقات  مع  الثقافة 
القوى السياسيّة يف الكثري من املجتمعات عىل فرض 
 .)Storey 2017( فوكو  حّددها  كام  الثقافيّة  الهيمنة 
ووفق هذه املقاربة قامت الدراسات الثقافيّة بتوسيع 
التحليل الثقايّف ليشمل الِقيم واملعاين املتضّمنة يف 
كام  املجتمع.  ألفراد  اليوميّة  واملامرسات  املؤّسسات 
أنّها شّخصت العالقة املتبادلة بني الثقافة وطبيعة النظام 
السيايّس، واالجتامعّي، واالقتصادّي، وعليه تقوم هذه 
السياق  يف ظّل  األدائيّة،  الفنون  بتحليل قطاع  الدراسة 

العاّم الذي يعيشه لبنان.
        

ليبايلٍّ،  سيايسٍّ  بنظاٍم  لبنان  متتّع  من  الرغم  عىل 
ومنزلٍة مميّزٍة للمجتمع املديّن منذ االستقالل عام 1943، 
بني  لطة  السُّ مشاركة  عىل  القامئة  النظام  تركيبة  أّن  إاّل 
أّدْت إىل إضعاف دور الدولة، وإىل انقساماٍت  الطوائف 
سياسيٍّة حاّدٍة عطّلت فعاليّة املؤّسسات العاّمة، مبا فيها 
ووصلت  والقضائيّة.  والترشيعيّة،  التنفيذيّة،  لطات:  السُّ
التناقضات السياسيّة إىل أوجها يف فرتة الحرب األهليّة 
الصميم،  يف  العاّم  العمل  رضبت  التي   ،)1990  -  1975(
املؤسسيّة،  املستويات:  عىل  هائلة  خسائر  إىل  وأّدت 
الواسعة  الهجرة  ذلك  ومن  واالقتصاديّة،  واالجتامعيّة، 

للّبنانيّني، خاّصة الشباب؛ إىل الخارج. 

واعتمد االقتصاد إىل حدٍّ كبريٍ عىل تحويالت املغرتبني من 
جهة، والتمويل اإلقليمّي والدويّل من جهة أُخرى، وقد 

ارتبط األخري بتدّخالت الدول واملؤّسسات الداعمة. 

واالجتامعيّة،  السياسيّة،  البيئة  أْسهمت  لقد 

واالقتصاديّة املتناقضة يف التكوين الثقايّف يف لبنان 

والطقوس،  والعادات،  واالتّجاهات،  الِقيم،  جهة  من 

والرتاث. فمن جهٍة: أْسهم كلٌّ من توفّر حريّة التعبري، 

والفضاء العام، واملبادرات الفرديّة، وغنى رأس املال 

البرشّي، والتنّوع الثقايّف، وتعّدد الّلغات املستخدمة 

القطاع  ومتيّز  واإلبداعّي،  الثقايّف  اإلنتاج  تطّور  يف 

املستقّل، واستقطاب الكوادر، واملؤّسسات اإلقليميّة 

والدوليّة )املورد الثقايف، 2014(. لكْن ضعف دور الدولة، 

والنزاعات اإلقليميّة، والتدّخالت الخارجيّة، واالستقطاب 

كلٍّ  منّو  عرقلة  إىل  قاد  املحليّة،  الجامعات  بني  الحاّد 

إضافًة  الثقايّف،  واالستهالك  والتداول،  اإلنتاج،  من: 

إىل التأثري السلبّي يف رأس املال االجتامعّي.

 
مل متنع التناقضات آنفة الذكر من عودة اإلنتاج الثقايّف 
األجندة  رصدت  حيث  األهليّة؛  الحرب  بعد  واملميّز  الغنّي 
األفالم،  فيها  مبا  الثقافيّة،  األنشطة  آالف  الثقافيّة 
والرقص،  املرسحيّة،  والعروض  املوسيقيّة،  والحفالت 

 .)2016 والعروض التشكيليّة )األجندة الثقافية، 

مميّزاً  فضاًء  ليشّكل  األهليّة،  الحرب  بعد  لبنان،  وعاد 
والفّنانات،  والفّنانني  واملثّقفات،  املثّقفني  لتالقي 

والجمهور من دول املنطقة، ومن الدول الغربيّة.

السياق السياسي واالجتماعي
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وأْسهم رّواد املشهد الثقايّف يف الحفاظ عىل الحّس 
ومقاومة  املجتمعّي،  والتفاعل  واإلبداعّي،  الجاميّل 
عىل  عملوا  كام  واإلقليميّة،  املحليّة  النزاعات  ظروف 
توسيع الفضاءات الثقافيّة عىل الرغم من قيود التمويل، 
والرقابة، واالستقطاب السيايّس )حداد، 2017(. وانعكس 
االزدهار الثقايّف يف تطّوٍر ملحوٍظ للصناعات الثقافيّة 
املرتكزة إىل اإلبداع؛ حيث شّكلت هذه الصناعات بحسب 
دراسٍة للبنك الدويّل عامالً رئيساً يف النمّو االقتصادّي 
من   4.75% بنحو  وأْسهمت   2015-2004 بني  الفرتة  يف 
 .UNCTAD الناتج املحيّل اإلجاميّل بحسب منظّمة أونكتاد
 ،2018 لكّن هذا القطاع بدأ يشهد مرحلة ركوٍد منذ عام 
مع الرتاجع العام ألداء االقتصاد اللبنايّن بحسب دراسٍة 
يف  واإلبداعيّة  الثقافيّة  الصناعات  "مساهمة  حول 
االقتصاد اللبنايّن" يف الفرتة بني 2016-2019، التي قام 
بها معهد باسل فليحان املايّل واالقتصادّي، وقّدمت 
الدراسة تحليالً معّمقاً لقطاعات املرسح، واملهرجانات، 
اإلنرتنت،  عْب  املوسيقا  وبّث  واملجوهرات،  واألفالم، 

.)2020 الفيديو )معهد فليحان،  وألعاب 
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الفنون  قطاع  عىل  الرتكيز  جرى  البحث  هذا  إطار  يف 
األدائيّة خالل عاَمْي: 2019 و2020، مع األخذ بعني االعتبار 
األزمات املتعّددة التي يشهدها لبنان خالل هذه الفرتة، 
ومنها األزمة الناجمة عن النزاع يف سوريا، التي شّكلْت 
إحدى نتائجها أزمة  اللجوء السورّي يف لبنان؛ حيث تدفّق 
لبنان،  إىل  الحرب  من  الهاربون  والسوريّات  السوريّون 
لشؤون  السامية  املفوضيّة  بحسب  أعدادهم  ووصلت 
 ،2015 عام  والجئة  الجئ  مليون   1.2 قرابة  إىل  الالجئني 
وتراجعت األعداد لتصل إىل 855 ألف أيار 12021  ، ما يشّكل 
بحسب  لبنان  يف  املقيمني  السّكان  إجاميّل  من   18%

إدارة اإلحصاء املركزّي. 

الصناعات اإلبداعيّة منذ تتايل األزمات  وتسارع تدهور 

2019. لكّن معظم  االقتصاديّة واالجتامعيّة  منذ نهاية 

االقتصادّي  للنموذج  خضعت  اإلبداعيّة  الصناعات 

النيوليربايّل القائم عىل تعظيم األرباح، والتنافسيّة، 

يف  للتمويل  كبريٍ  تأثريٍ  مع  يرتافق  الذي  والرتويج، 

الثقايّف، إضافًة إىل  الفنيّة، واملحتوى  املؤّسسات 

املحتوى  و"تسليع"  العمل،  يف  االستغالل  ظروف 

الثقايف. 

https://unctad.org/
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ترشين  يف  سياسيّاً  مجتمعيّاً  حراكاً  لبنان  شهد  كام 

غالبيّة املناطق  2019، واتّسم بشموله  األول/أكتوبر 

واستهداف  املتنّوعة،  املشاركة  واتّساع  اللبنانيّة، 

أزمٌة  الحراك  تبع  الحاكمة.  السياسيّة  الطبقة  تغيري 

القطاع  يف  هيكليٌّة  أزمٌة  تفّجرت  إْذ  حاّدٌة؛  اقتصاديٌّة 

إىل  الخاّصة  املصارف  ديون  تراكم  نتيجة  املرصيّف 

تسديد  عن  الحكومة  وعجز  عالية،  بفوائد  الحكومة، 

الرتاكامت عرب العقدين األخريين، فعجزت املصارف عن 

وتدهورت  بالدوالر،  خاّصًة  للمّدخرين،  الودائع  تسليم 

األزمة  وامتّدت  حاد،  نحٍو  عىل  اللبنانيّة  اللرية  قيمة 

وتراجع  املستثمرين،  انسحاب  لتشمل  االقتصاديّة 

ما  الطاقة،  حوامل  توفري  عن  والعجز  املحيّل،  اإلنتاج 

أّدى إىل آثاٍر اقتصاديٍّة واجتامعيٍّة عميقٍة وخِطرة، ثّم 

تأثرت البالد بجائحة الكوفيد19- ما أّدى إىل آثاٍر صحيٍّة 

مع   ، واجتامعيٍّ اقتصاديٍّ  تدهوٍر  إىل  والحقاً  خِطرٍة، 

اإلنتاجيّة  القطاعات  وتراجع  والتباعد،  الحظر  تطبيق 

جّداً.    متدنّيٍة  حدوٍد  إىل  وخارجيّاً  داخليّاً  والخدميّة 

أغسطس  آب/  يف  الهائل  بريوت  لتفجري  كان  وأخرياً، 

2020 أثٌر كبرٌي؛ حيث دّل عىل الرتّهل املؤّسيس، وغياب 

املساءلة.

يف  األدائيّة  الفنون  قطاع  يف  اإلنتاج  حالة  والستبيان 
والخبريات،  الخباء  من  كلٌّ  ُسئَل  الراهنة  األزمات  ظّل 
الفنون  قطاع  إنتاج  عن  املؤّسسات  وممثيّل/ممثاّلت 
 )2019 خريف  قبل  )أي:  األخرية؛  األزمات  قبل  األدائيّة 

 .2020 ومقارنته مع حالة اإلنتاج خالل عام 

حجم اإلنتاج الفنّي ونوعّيته قبل 
خريف 2019

اإلنتاج الفّني

يف قطاع الفنون األدائيّة، قّدر غالبيّة الخرباء والخبريات 

جّداً،  الجيّد  أو  بالجيّد،   2019 خريف  قبل  اإلنتاج  حجم 

وُوِصَف باإلنتاج الغزير، أو الكبري، أو الكثيف. حيث شهدت 

املتنّوعة،  العروض  من  جيّداً  عدداً  املتوفّرة  املسارح 
ومخرجات،  مخرجني  وعّدة  متعّددة،  إنتاجات  هناك  "كانت 
واملسارح  بريوت،  حجم  مع  ومقارنًة  مرسحيّة..  وأعامل 
املوجودة، والعاملني والعامالت يف املرسح، كان اإلنتاج 
بكميٍّة جيّدة". وتركّز معظم إنتاج فنون األداء تحديداً يف 
بريوت؛ حيث عّب أحد املبحوثني عن أّن "اإلنتاج املرسحّي 
يف بريوت.. وهو بحاجٍة إىل تحريك مركزيّته، ولكْن عموماً 
التجربة  هذه  يخوضون  والفّنانات  الفّنانني  بعض  هناك 
خارج بريوت، مثل: صور، وحامنا.. وهذا يتطلّب دعامً للخروج 
توفّر  نتيجة  بريوت  يف  الفنّي  العمل  وتركّز  بريوت".  من 
البنية التحتيّة، والرشوط املاديّة، واملؤّسسات الثقافيّة، 
وذكر  الرئيسة.  واالحتفاليّات  األدائيّة،  الفنون  وجمهور 
أهميّة  البحث  يف  واملشاركات  املشاركني  من  العديد 
دعم كلٍّ من الجمعيّات والقطاع الخاّص )مثل البنوك قبل 
العام 2019( لإلنتاج الفنّي بأنواعه قبل األزمات. لكّن عدداً 
محدوداً من املشاركني واملشاركات عّد أّن حجم اإلنتاج كان 
محدوداً بسبب عدم وجود سياساٍت فنيٍّة وثقافيٍّة، وقلّة 
كلٍّ من الدعم الحكومّي، والتمويل، وعدد املسارح. يف 

هذا اإلطار فرّق بعض املشاركني واملشاركات بني 
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وموسيقا،  مرسٍح،  بني  الدعم  ناحية  من  الفنيّة  األجناس 
، ومرسح ُدمى؛ إْذ أشاروا إىل وجود حجٍم  ورقٍص تعبرييٍّ
فرّق  كام  باملرسحّي.  مقارنًة  املوسيقّي  لإلنتاج  أكب 
يحافظ  الذي  املستقّل  الفّن  من  كلٍّ  بني  اآلخر  بعضهم 
يف  النهايّئ  القرار  اتّخاذ  عىل  القدرة  عىل  منتجوه 
تصميمه، ولكْن قد مييل يف بعض األحيان إىل النخبويّة، 
مقابل التجارّي الذي يدخل ضمن تصميمه وإنتاجه حسابات 
املستقّل  اإلنتاج  قلّة  إىل  أشاروا  حيث  والخسارة،  الربح 

مقارنًة باإلنتاج التجارّي .2

حجم  أّن  املؤّسسات  ممثيّل/ممثاّلت  غالبيّة  عّد  كذلك 
اإلنتاج قبل خريف 2019، كان كثيفاً وغزيراً، خاّصًة من حيث 
يف  ساعدت  مهرجانات  هناك  وأّن  السينامئيّة،  العروض 
زيادة كميّة اإلنتاج، كام أّن للقطاع الخاّص إسهاماته يف 
هذه الزيادة يف اإلنتاج، وشملت الزيادة قطاع املرسح، 
أّن  إاّل  زاد".  األفالم  كثيٌف...عدد  "إنتاٌج  والرقص.  والغناء، 
هناك قلًّة من ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات عّدْت أّن اإلنتاج 
بني مقبوٍل وقليٍل، وذلك بسبب موسميّة العمل، وغياب 
الدعم الحكومّي، وانخفاض مساهمة القطاع الخاّص يف 
قادٍر  قوميٍّ  مرسٍح  وجود  وعدم  األدائيّة،  الفنون  مجال 
إىل  إضافًة  سنويّاً،  واملهرجانات  العروض  برمجة  عىل 
ارتفاع تكلفة العروض، "اإلنتاج يف لبنان ضعيف، وهو غري 
ألماكن  العالية  التكلفة  إىل  أضف   … وموسمّي  متتاٍل، 
العرض والتدريبات، الفّنان يف كّل خطوٍة عليه أن يتحّمل 

تكاليف".

تقييم  فكرة  عىل  البحث  يف  املشاركني  بعض  تحّفظ 
لكّن غالبيّة  إْذ تبقى قضيًّة نسبيّة.  الفنّي؛  اإلنتاج  نوعيّة 
الفنون  بالنسبة إىل نوعيّة  املشاركني عّبوا عن رأيهم 
الخرباء  غالبيّة  ييل:  ما  وفق  آراؤهم  وتنّوعت  األدائيّة، 
2019 كانت  والخبريات عّدوا أّن نوعيّة اإلنتاج قبل خريف 

تتمتّع  اللبنانيّة  فالساحة  جّداً،  الجيّدة  إىل  الجيّدة  بني 

بجرأٍة عاليٍة يف طرح املواضيع، وتقديم كّل جديد، كام 

استفاد اللبنانيّون واللبنانيّات من الرشاكات مع املنطقة 

 ..." اإلنتاج،  سويّة  لتطوير  األجنبيّة،  والدول  العربيّة، 

األفكار، واألشخاص، واإلنتاج، بدأوا يتموضعون يف املكان 
املناسب، ... أحسست أّن كّل يشٍء بدأ يسري يف مساره 

الصحيح". 

وانعكس تحّسن النوعيّة بحسب بعض الخباء يف ترشيح 
مجموعٍة من األعامل للمهرجانات، وحصول بعضها عىل 
والشكل،  املضمون،  جودة  يف  التحّسن  ومتثّل  جوائز. 
تعّدد  ذلك  يف  وأْسهم  وتنّوعها.  املواضيع  ومقاربة 
والخبات  الشبابيّة،  الروح  إىل  إضافًة  وتنّوعه،  اإلنتاج 
املكتسبة من االحتكاك مع املدارس الفنيّة املهّمة يف 
الخارج، إضافًة إىل التطّور التقنّي؛ حيث طّور املرسحيّون 
واملرسحيّات، واملوسيقيّون واملوسيقيّات، والراقصون 
والراقصات، نوعيّة أعاملهم، عىل الرغم من امليزانيّات 
نوعيّة  أّن  الحظت   …" الحاالت،  من  الكثري  يف  املحدودة 
والخّريجات،  الخّريجني  لدى  خاّصًة  عاليًة،  أصبحت  اإلنتاج 
كافًّة،  الثقافيّة  باملجاالت  الشباب،  والفّنانات  والفّنانني 
أّدى إىل نشوء  وهو متواٍز مع ما أسّميه وعياً سياسيّاً 
وعٍي ثقايّف". كام أشار بعض املشاركني واملشاركات إىل 
دور املخرجني واملخرجات، والفّنانني والفّنانات القادمني 

من سوريا يف إغناء املرسح يف لبنان.

ال يتبّنى البحث مفاهيم الثقافة الشعبيّة والنخبويّة، حيث يركّز عىل فهم معّمق للثقافة كقيم ومعاٍن وأساليب للحياة، وال يرسم حدوداً بني املنتجات الثقافية. لكن املبحوثني حاولوا 
2 

أن مييزوا وفق وجهة نظرهم بني األعامل التي تستهدف الرشائح املتعلمة، أو املثقفة، وتستثمر يف الفنون املعارصة واألعامل التي تحايك األعامل الفنية الرائجة مجتمعيّاً. 



23

واتّفق غالبيّة ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات عىل أّن النوعيّة 
أنضج"، وتحوي  "النوعيّة وصلت إىل مستوى  جّداً  جيّدٌة 
العاملني  األشخاص،  بعض  إّن  حيث  التنّوع؛  من  كثري  عىل 
والعامالت يف القطاع، أْسهموا يف رفع نوعيّة اإلنتاج، 
الفعل  مع  الفنيّة  املاّدة  بني  االرتباط  املالحظ  من  وكان 
والواقع السيايّس، وأْسهمت يف ذلك األجيال الجديدة 
الداخلة يف عمل القطاع، كام أْسهمت أزمة اللجوء يف 
تنّوع اإلنتاج "]اإلنتاج الفني[ متميٌّز وملتزم. يتبّنى مواقف 

سياسيًّة واضحًة، عميٌق ويدعو إىل التفكري الحّر".

جيّدة،  غري  بأنّها  اإلنتاج  نوعيّة  صّنفوا  الخباء  بعض  لكّن 
ويطغى عليها الطابع التجارّي االستهاليكّ، "منذ 2009 ... 
اتّجه الجمهور إىل العروض التجاريّة"، بسبب قلّة الكوادر 
والكتابة  اإلبداع،  يف  والنقص  التمويل،  وقلّة  النوعيّة، 
املوسيقيّة، واألدبيّة، واملرسحيّة، عىل الرغم من تغرّي 
شكل العروض يف الفنون األدائيّة )خصوصاً يف املرسح 
الصوت  صعيد  عىل  التكنولوجيا  تطّور  مع  واملوسيقا( 
تحّدياٍت  واملشاركات  املشاركني  بعض  وذكر  واإلضاءة. 
واتّجاه  جامليٍّة،  قيمٍة  دون  من  املواضيع  بطرح  تتعلّق 
وتأثّره  بالجمعيّات،  املرتبط  العمل  إىل  مبعظمه  اإلنتاج 
بأولويّات املمّولني. وأخرياً، أشار هؤالء الخباء والخبريات 
إىل غياب اإلنتاج للمرسح السيايّس، أو حتّى االجتامعي، 
أو قلّته. وكذلك صّنف بعض ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات 
نوعيّة اإلنتاج بني منخفضٍة إىل رديئٍة؛ ألّن أغلبيّة األعامل 
العامليّة  التجارب  عىل  االنفتاح  إىل  وتفتقر  استهالكيّة، 
"]النوعيّة[ رديئٌة جّداً. الفكر التجارّي للمرسح، املستهرت 

بحرفيّة املرسح، طاٍغ عىل نوعيّة اإلنتاج".

تفاوت  إىل  أشاروا  والخبريات  الخباء  بعض  أّن  ويُذكر 
وعروٍض  متوّسطٍة،  وعروٍض  جيّدٍة،  عروٍض  بني  النوعيّة 
2019 مبجموعٍة  سيّئٍة، وربطوا نوعيّة اإلنتاج قبل خريف 
من العوامل التي تلعب أدواراً رئيسًة يف نوعيّة اإلنتاج، 
مثل: التمويل، وميزانيّات العمل الفنّي، وظروف العمل، 
مبا يف ذلك األجور، وتوفّر التجهيزات، ومواكبة التطّور 
إىل  "التوّجه  واإلضاءة  الصوت  صعيد  عىل  التكنولوجّي 
العمل.  عىل  املرشفة  الجهة  واحرتافيّة  الديجتال"، 
واألهّم هو تأثري الظروف السياسيّة واالقتصاديّة "هيدا 
مرتبط بالجّو السيايس واالقتصادي بالبلد. هيدا ايّل بأثّر 

عىل كّل املسار االجتامعي تبع الناس". 

حجم اإلنتاج الفنّي ونوعّيته بعد 
خريف 2019

اتّسم  الذي   2019 أكتوبر  األّول/  ترشين  حراك  ترافق 

باتّساع  تفاؤٍل  مع  واسعٍة  مجتمعيٍّة  مبشاركٍة 

بني  العضوّي  االرتباط  وتعزيز  اإلبداعيّة،  املساحات 

من  العديد  وقام  املجتمعيّة.  والقضايا  األداء  فنون 

باالنخراط  واملبدعات  واملبدعني  والفّنانات،  الفّنانني 
تحايك  فنيٍّة  أعامٍل  تقديم  عْب  أو  مبارشًة،  بالحراك 
تطلّعات املنتفضني واملنتفضات، لكّن عدم نجاح الحراك 
يف إحداث التغيري السيايّس، أو تشكيل جبهٍة سياسيٍّة 
منظّمٍة أّدى إىل تشظّي الحراك، وانتشار عدم االستقرار، 
ومن ثّم تفّجرت األزمة االقتصاديّة التي أّدت إىل تدهور 
ذلك  وتبع  حاّد.  نحٍو  عىل  واملعيشيّة  األمنيّة  الظروف 
اآلثار: الصحيّة، واالقتصاديّة، واالجتامعيّة الكارثيّة لجائحة 

كورونا، وأخرياً، تفجري بريوت املأساوي. 

عىل  األفراد  واملبحوثات  املبحوثني  غالبيّة  اتّفق  لقد 

توقّف العمل واإلنتاج يف القطاع؛ وذلك بسبب ما مرّت 

به البالد من أزمات، لكّن جائحة كورونا أّدت إىل تعطّل كّل 

ممثّلو/ اتّفق  وكذلك  املبارشة.  والفعاليّات  األنشطة 

أصبح  األزمات  خالل  اإلنتاج  أّن  عىل  املؤّسسات  ممثاّلت 
الظروف  بسبب  وذلك  املعدوم؛  إىل  جّداً  القليل  بني 
االقتصاديّة والصحيّة فيام يخّص جائحة الكوفيد 19، كذلك 
كان هناك تأثرٌي كبرٌي لعدم وجود التمويل، وعىل الرغم 
أيضاً  أنّها  إاّل  بالحراك  املرتبطة  األعامل  بعض  إنتاج  من 
انعدمت  "تقريباً   ،19 الكوفيد  حائجة  انتشار  مع  تالشت 

]األعامل[ باستثناء كم عمل إلو عالقة بالثورة".
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يزال  ال  اإلنتاج  أّن  والخبريات  الخباء  بعض  رأى  بينام   
موجوداً، ولكّنه ضئيل، وبعضهم أشار إىل نسبة األعامل 
%20 فقط.   10 إىل  الراهنة مقارنًة مبا قبل األزمات تبلغ 
وفرّق بعض املبحوثني واملبحوثات بني الثورة والكورونا؛ 
ففي أيّام الثورة انتقل الفّن إىل الشارع، وأصبح املمثّل 
يقف إىل جانب املواطن عن طريق عمله ومتثيل همومه 
ومشكلة  االقتصاديّة،  األزمة  جاءت  حني  إىل  ومطالبه، 
أّدت  ثّم  ومن  تتالىش،  األعامل  بدأت  حتّى  الرصف،  سعر 
"اقترصت  لألعامل.  تامٍّ  شبه  توقٍّف  إىل  الكورونا  جائحة 
عىل %20 من نسبة اإلنتاج خالل االنتفاضة إىل صفر باملئة 

مع جائحة كورونا".  

فقد  األزمات،  خالل  األعامل  نوعيّة  إىل  بالنسبة  أّما 
وممثيّل/ممثاّلت  واملبحوثات،  املبحوثني  أغلبيّة  أشار 
الظروف  مع  صعب  األعامل  تقييم  أّن  إىل  املؤّسسات 
االستثنائيّة، وندرة األعامل "ال يوجد يشء للقياس عىل 
إْذ  إيجايبٌّ؛  جانٌب  هناك  كان  لكْن  تقييمه".  أو  أساسه، 
املواطن  تحايك  جديدة  مواضيع  بطرح  الثورة  أْسهمت 
العامليّة  الجائحة  أّن  إاّل  وهمومه،  وتطلّعاته،  اللبنايّن، 
19 أغلقت كّل األنشطة "]النوعيّة خالل  الخاّصة بالكوفيد 
بات   .… حيث  مرحلة  إىل   وصلنا  لكّننا  متفاوتة..  األزمات[ 
إىل  بريوت،  يف  مرسحيٍّ  نشاٍط  عىل  معتاداً  الجمهور 
كّل  توقّف  حيث  واالنفجار؛  كورونا  جائحة  إىل  وصلنا  أن 

يشء".

لبنان(  الثقافيّة يف  )نظرة حول السياسات  تؤكّد دراسة 
املنزلة املميّزة للثقافة يف لبنان عىل مستوى املنطقة 
من حيث تأمني فضاٍء لإلنتاج، والتفاعل الثقايّف والفنّي 
الفّنانني  من  للكثري  الفرص  ومنح  العربيّة،  املنطقة  يف 
والفّنانات، واملُثّقفني واملثّقفات من لبنان وخارجه يف 
مجال اإلبداع واإلنتاج الثقايّف التعددّي والريادّي، الذي 
التي  الثقايّف،  والغنى  الحريّة،  هوامش  إىل  يعود 
يتمتّع بها لبنان. لكّن الحياة الثقافيّة يف لبنان، كام تذكر 
حديثة  الثقافة  فوزارة  هائلة،  لفوىض  تخضع  الدراسة، 
العهد، ووضعها التنظيمّي ال يزال يحتاج إىل الكثري من 
العمل، وهو يتطّور ببطء. لذلك فإّن التمويالت األجنبيّة، 
الفرديّة،  املبادرة  مع  الخاّصة،  املؤّسسات  تدفعه  وما 
هي عصب الحيويّة والديناميكيّة الثقافيّة، ما يؤكّد الدور 
الثقايف،  )املورد  الضمنيّة  الثقافيّة  للسياسات  الرئيس 

.)2021

ويساعد يف فهم التناقض بني ازدهار القطاع الثقايّف 

قّدمه  الذي  التمييز  الثقافة،  وزارة  دور  ضعف  وبني 

)Ahearne, 2009( بني مفهوَمْي: السياسات الثقافيّة 

"اسرتاتيجيّات  األوىل  تعتمد  إْذ  والضمنيّة؛  املعلنة 

وتداوالً،  إنتاجاً،  الثقافة:  وتأطري  للتدّخل  رسميّة 

واستهالكاً، التي تتّم غالباً من ِقبل الجهات الحكوميّة"، 

تّدعي  ال  وتدّخالٍت  "اسرتاتيجيّات  الثانية  تعتمد  بينام 

التدّخل الثقايّف، لكّنها تؤثّر وتؤطّر القيم، واملعاين، 

والعادات يف منطقٍة معيّنة".وقّدمت فون مالتسان بناًء 

الضمنيّة  الثقافيّة   للسياسات  قراءًة  التمييز،  هذا  عىل 

وزارة  تعّد  الرسميّة،  الثقافيّة  السياسات  ناحية  من 
الثقافة املرشفة عىل القطاع الثقايّف يف لبنان حديثة 
العايل  والتعليم  الثقافة  وزارة  تأّسست  حيث  العهد؛ 
يف عام 1993، وفُِصل التعليم العايل عن الثقافة يف 
الثقافة،  لوزارة  الراهن  التنظيم  أُِقرَّ  وقد   ،2000 عام 
بدوره  خضع  الذي   2008 عام   35 رقم  القانون  مبوجب 
لبعض التنقيحات مبوجب املرسوم رقم 622 لعام 2014 
إىل   35 القانون  هدف  لقد   .)2014 الثقايف،  )املورد 
سياساٍت  وضع  من  لتتمّكن  الثقافة  وزارة  هيكلة  إعادة 
ثقافيٍّة مستدامٍة للقطاع الثقايّف والعاملني فيه، كام 

هدف إىل توحيد اإلرشاف عىل القطاع الذي كان 

حوكمة القطاع والسياسة 
الثقافية

واملعلنة يف لبنان، مستخلصًة أنّه عىل الرغم من الدور 
وزارة  ِقبل  من  املعلنة  الثقافيّة  للسياسات  الضعيف 
الثقافة، إاّل أّن العديد من القوى،  خاّصًة املجتمع املديّن، 
سياسٍة  خالل  من  تْسهم  املستقّل؛  الثقايّف  والقطاع 
والفنّي،  اإلبداعّي،  اإلنتاج:  تعزيز  يف  ضمنيٍّة  ثقافيٍّة 
السياسات  لكّن   .)2017 مالتسان  )فون  واملعريّف 
القوى  من  العديد  تقوم  إْذ  آخر؛  وجهاً  تحمل  الضمنيّة 
السياسيّة واالجتامعيّة بالعمل عىل التأثري يف القيم، 
من  املتنافسة،  أو  املشرتكة،  واالتّجاهات  والعادات، 
خالل االستثامر يف اإلعالم، واألعامل الفنيّة، والتعليم، 
بتدّخالٍت قامئٍة يف بعض األحيان عىل أساٍس هويّايتٍّ، 
اآلخر.  ضّد  والتحيّز  باإلقصاء  تتّسم  التي   ، مناطقيٍّ أو 
دعمها  خالل  من  خارجيًّة  قوى  كذلك  التدّخالت  وتشمل 

الثقايّف. الخطاب واإلنتاج  تؤثّر يف  لسياساٍت 
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مشتّتاً بني العديد من الوزارات، وركّز القانون أيضاً عىل 
الدور املهّم للصناعات الثقافيّة ومجتمع املعرفة يف 
ومل   .)2021 حرب،  )أبو  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  التنمية 
بالسياسات  يتعلّق  فيام   35 رقم  القانون  بالكامل  يُنّفذ  
الثقافيّة؛ بسبب ضعف ميزانيّة الوزارة من جهة، ونقص 
الكوادر البرشيّة الالزمة للتنفيذ، كام مل تصدر العديد من 

املراسيم التنفيذيّة الالزمة لتطبيقه.

وأُِقّر أيضاً يف عام 2008 كلٌّ من القانون رقم 36 الخاّص 
الثقافة،  بوزارة  املرتبطة  العاّمة  املؤّسسات  بتنظيم 
والقانون رقم 37 املخّصص لتصنيف املمتلكات الثقافيّة 
املساحات  ومنها  وحاميتها،  املنقولة  وغري  املنقولة، 
الثقافيّة املساّمة "فضاءات ثقافيّة"، والقانون رقم 56 
حقوق  لحامية  الفنيّة  املهن  تنظيم  لترشيع  املخّصص 
والعامالت  العاملني  يلحظ  مل  لكّنه  والفّنانات،  الفّنانني 
مثل:  والفّنانات،  الفّنانني  غري  من  الثقايّف  القطاع  يف 
حرب،  )أبو  واإلداريّات  واإلدارينّي  والتقنيّات،  التقنيّني 

.)2021

واآلداب،  الفنون  مديريّة  من  كاّلً  الثقافة  وزارة  تشمل 
ومديريّة الصناعات الثقافيّة، واقتصاد املعرفة، ومديريّة 
التعاون والتنسيق الوطنّي، ودائرة الديوان التي تشمل 
قسم الشؤون اإلداريّة، وقسم الشؤون املاليّة، وقسم 
من  كلٍّ  يف  إقليميّة  دائرة  وأخرياً،  الخارجيّة،  العالقات 
الوزارة  يف  ماليّان  صندوقان  أُنشئ  كام  املحافظات. 
الثقافيّة"،  والصناعات  األنشطة  دعم  "صندوق  يُدعيان: 
لكّن  والتاريخيّة"،  الرتاثيّة  واملنشآت  اآلثار  و"صندوق 
تصدر  مل  الصندوقني  عمل  إلطالق  التنفيذيّة  املراسيم 
النظام  فيعتمد  املحيّل،   املستوى  عىل  أّما  بعد؛ 
املنتخبة  الوحيدة  الهيئة  البلديّة،  عىل  املركزّي  غري 

اإلدارّي  وباالستقالل  املعنويّة،  بالشخصيّة  تتمتّع  التي 
الحياة  يف  املمكن  البلديّات  دور  فإّن  وعليه  واملايّل، 
الثقافيّة يعّد حيويّاً، لكّن البلديّات التي متتلك اإلمكانات 
للمساهمة الفّعالة يف الحياة الثقافيّة، أو تنفيذ خطٍط 
وطرابلس،  بريوت،  بلديّات  مثل:  نسبيّاً،  قليلٍة  تنمويٍّة 

وصيدا.

لتطوير  املحاوالت  من  العديد  الوزارة  شهدت  لقد 

السياسة الثقافيّة بعد الحرب األهليّة، وكان آخرها يف 

للنهوض  اسرتاتيجيًّة  الوزارة  وضعت  حيث   2017 عام 

قامت  التي  سنوات،  خمس  عىل  الثقايّف  بالقطاع 

بإعدادها رشكٌة استشاريٌّة، وركّزت عىل أهميّة توسيع 

تجاه  مبسؤوليّاتها  لتقوم  الثقافة  وزارة  إمكانات 

القطاع الثقايّف. وقامت الوزارة بلقاءاٍت تشاوريٍّة مع 

لتطوير  القطاع  يف  الفاعلني  واألفراد  الجهات  بعض 
بها  يؤخذ  مل  والنقاشات  التوصيات  لكّن  االسرتاتيجيّة، 
أعاق  التمويل  توفّر  عدم  أّن  كام  االسرتاتيجيّة،  لتغيري 

.)2021 تنفيذ االسرتاتيجيّة )حاج عيل وآخرون، 

تّم بتكليٍف  2018 صدر تقرير ماكينزي الذي   ويف عام 
ومشاريع  سياسياٍت  لوضع  اللبنانيّة؛  الحكومة  من 
إصالحيٍّة اقتصاديٍّة ملختلف القطاعات، ويف هذا اإلطار 
ركّز التقرير عىل الصناعات اإلبداعيّة، وعالقتها العضويّة 
البيئة  توفري  أهميّة  عىل  وركّز  الثقايّف،  القطاع  مع 
يف  دورها  وتعزيز  الصناعات،  هذه  لتطوير  التمكينيّة 
لكّن هذه   .)2018 التنمية االقتصاديّة )ماكينزي،  تحقيق 
نتيجًة  التنفيذ؛  حيّز  تدخل  مل  واالسرتاتيجيّات  الخطط 
اإلمكانات  وضعف  جهة،  من  السيايّس  االستقرار  لعدم 

املاديّة من جهٍة أُخرى. 
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من  العديد  الرسميّة  الثقافيّة  السياسة  واجهت  لقد 

التحّديات؛ إْذ مل ترتجم إىل ترشيعاٍت وآليّاٍت تطبيقيٍّة 

قابلٍة للتنفيذ، كام مل تحّدد أدوار الفاعلني الرئيسني، 

وآليّات املشاركة والتمويل. ويرجع ذلك إىل ضعف أداء 

السيايّس،  االنقسام  استمرار  مع  العاّمة،  املؤّسسات 
كام  السياسيّة.  الطبقة  أطراف  بني  املصالح  وتناقض 
أسٍس:  عىل  املجتمعّي  االستقطاب  مع  ذلك  ترافق 
تطوير  فرص  ضيّق  ما  وطبقيٍّة،  ومناطقيٍّة،  طائفيٍّة، 
سياسٍة ثقافيٍّة تضمينيٍّة وفّعالة. يضاف إىل ذلك النقص 
الحاّد يف املوارد املاديّة للحكومة عاّمًة، واملخّصصة 
إىل  اإلشارة  وتجدر  خاّص.  نحٍو  عىل  الثقايّف  للقطاع 
يف  قصوٍر  من  تعاين  الرسميّة  الثقافيّة  السياسة  أّن 
للبنان معايري  تَُهيَّأ  إْذ مل  التقييم، واملساءلة؛   : مجايَلْ
ملراجعة األنشطة الثقافيّة، أو محاسبتها، أو تقييمها، 
سواء تلك التي خطّطت لها الوزارة، أم النشاطات التي 
فيام  البحث  ويستعرض  األُخرى.  سات  املؤسَّ بها  تقوم 
األداء،  فنون  قطاع  يف  والفاعالت  الفاعلني  أدوار  ييل 
جوانب  وتقييم  منهم،  كلٍّ  لدور  والقّوة  الضعف  ونقاط 
املؤّسسات،  فعاليّة  حيث  من  األُخرى  القطاع  حوكمة 
املجتمع  مع  والعالقة  والتمويل،  املاديّة،  واملقّومات 

بحسب قراءة املبحوثني واملبحوثات. 

Corpse on the Sidewalk by Koon 
Theater Group

الحكومة

وممثيّل/ الخرباء،  واملبحوثات  املبحوثني  أغلبيّة  عرّب 

ممثاّلت املؤّسسات، عن الضعف الشديد يف دور الدولة 

فّعاٍل  دوٍر  ألّي  وجود  ال  غائب،  "دور  الثقافة  ووزارة 

ال  حيث  املعنيّة"؛  النقابات  أو  الثقافة،  وزارة  ِقبل  من 

لبنان  يف  والفنون  الثقافة  لدعم  اسرتاتيجيًّة  متتلك 

وتطويرها "... ال وجود لخطٍّة عىل املدى البعيد"، وغياب 

الدعم الحكومّي املؤثّر، إىل جانب عدم وجود سياساٍت 
والعاملني  والفّنانات،  الفّنانني  حقوق  حامية  شأنها  من 

والعامالت يف قطاع فنون األداء. 

املجال  يف  الترشيعات  إنفاذ  عدم  أّن  إىل  أشاروا  كام 
الفنّي والثقايّف يف البالد )ملحق 4-2(، وغياب الشفافيّة 
يف مجال السياسات العاّمة. وأّدى ضعف التمويل العاّم 
وغياب  التحتيّة،  البنى  تطوير  وقصور  الثقايّف،  للقطاع 
إىل  الحقاً؛  بالتفصيل  سنذكر  كام  الالئق،  العمل  ظروف 

تحّدياٍت كبى للعاملني يف قطاع فنون األداء.

الرسميّة  املرجعيّة  توحيد  محاوالت  من  الرغم  وعىل 
الوزارات  من  العديد  أّن  إاّل  الثقافة،  وزارة  يف  للقطاع 
واملؤّسسات األُخرى ترشف عىل جوانب من القطاع، مثل: 
وزارة السياحة )املهرجانات(، ووزارة الداخليّة، والبلديّات 

)تأسيس املراكز الثقافية( ، واألمن العام )الرقابة(.

الفاعلون
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كام أشار أغلبيّة املبحوثني واملبحوثات إىل أّن دور الدولة 
من  يحّد  الذي  والرقايّب  الرضيبّي  الدور  عىل  يقترص 
املساحات الخاّصة بالتعبري، خصوصاً أّن من يقوم بالرقابة 
هي جهٌة أمنيٌّة، وليست لجنًة فنيًّة متخّصصًة يف مجال 
عملها "...بيعتبو املرسح مثل املالهي، ومندفع رضيبة 
بدعم  الوزارة  دور  ذلك  من  ويستثنى  تيكيت".  كل  عىل 
بعض املهرجانات، وقد انتعش هذا القطاع بعد أن أصبح 
املبحوثني  بعض  أشار  كام  البلديّات،  بني  منافسٍة  مجال 
التعليم  يف  الحكومّي  الدور  ضعف  إىل  واملبحوثات 
املرسح  وغياب  األداء،  فنون  يخّص  فيام  والجامعات 

الوطنّي الجامع للفّنانني والفّنانات. 

الضعف  إىل  واملبحوثات  املبحوثون  أشار  لقد 

الفّنانني  حامية  يف  الفنيّة  النقابات  دور  يف  الشديد 

والفّنانات، وتطوير القطاع، لكّن بعضهم استثنى نقابة 

املؤّسسات  ممثيّل/ممثاّلت  بعض  وأشار  املوسيقيّني. 

عىل  بالضغط  والفّنانات  الفّنانني  مبادرة  أهميّة  إىل 
املجلس النيايّب، ومجلس الوزراء، من أجل سّن ترشيعاٍت 
وسياساٍت من شأنها تحسني الثقافة وتطويرها، وتفعيل 
النقابة يك تحمي الفّنانني والفّنانات، والتقنيّني والتقنيّات 
يف جميع تعاقداتهم. وبحسب )حرب، 2021( فالقانون 56 
عام 2008 املتعلّق  بتنظيم املهن يف القطاع الثقايّف، 
ال يشمل العاملني والعامالت يف القطاع من غري الفّنانني 

والفّنانات، من إدارينّي وإداريّات، وتقنيّني وتقنيّات. 
    

كان  الذي  الوضع  أّن  اتّفق املبحوثون واملبحوثات عىل 
تشديد  مع  أثنائها،  يف  مستمرٌّ  نفسه  هو  األزمات  قبل 
اإلغالق،  بسبب  قبل  ماّم  أسوأ  الوضع  أّن  عىل  بعضهم 
الرقابة  إّن  حيث  اإلغالق"،  عليه  وإضافة  الوضع  "نفس 
زادت عاّم كانت عليه قبل األزمة، "الرقابة أشّد"، واملوارد 

االقتصاديّة تراجعت.  

القطاع المستقل )المدني( وصناعة 
السياسة الثقافّية الضمنّية

 يف ظّل ضعف دور وزارة الثقافة، بادر القطاع املستقّل 
يف لبنان باالهتامم بالشؤون الثقافيّة؛ بهدف تعميم 

املعرفة، وتعميق الثقافة، ومنارصة القضايا والهموم 

الحيويّة  واملبادرات  التدّخالت  وشّكلت  املجتمعيّة.  

أْسهمت  ضمنيًّة  ثقافيًّة  سياساٍت  املستقّل  للقطاع 

يف  وساعد  واإلبداعيّة.  الثقافيّة  الحياة  انتعاش  يف 

الثقايّف،  الفضاء  يف  العاملة  البرشيّة  اإلمكانات  ذلك 
الكبري  العدد  إىل  إضافًة  فكريّاً،  املتنّوعة  والكفاءات 
يف  العاملة  املستقلّة  الثقافيّة  واملجالس  للجمعيّات 
يف  املستقلّة  الثقافيّة  املبادرات  وأْسهمت  القطاع. 
للحوار حول مختلف املوضوعات،  البيئة املناسبة  تأمني 
ويف مختلف امليادين، بني مختلف التيّارات واالتّجاهات، 
كاملرسح  اإلبداعّي،  الثقايّف  اإلنتاج  ازدهار  من  مّكن  ما 

واملوسيقا. 

عىل  املبارش  للعمل  املستقّل  القطاع  عمل  وتطّور 
السياسات الثقافيّة من خالل مؤّسساٍت ثقافيٍّة مستقلٍّة 
الثقايّف،  املورد  مؤّسسة  مثل:   ، إقليميٍّ طابعٍ  ذات 
والصندوق العريّب للثقافة والفنون- آفاق. فعىل سبيل 
املثال: بادرت مؤّسسة املورد الثقايّف إىل دراسة وتطوير 
عام  وتطويرها  العربيّة  الدول  يف  الثقافيّة  السياسات 
2009، ونتج عن ذلك إنتاج العديد من الدراسات والحوارات 
حول السياسة الثقافيّة يف لبنان، ودور القطاع املستقّل 

فيها )أبو حرب، 2021(، 
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اتّجاهات  مؤّسسة  مع  بالتعاون  املبادرات  هذه  ومتّت 
والناشطات  الناشطني  من  والعديد  مستقلّة،  ثقافة   –
هذه  أْسهمت  كام  لبنان،  يف  الثقايّف  املجال  يف 
املؤّسسات الثقافيّة يف تقديم الدعم املايّل والتقنّي 
للعديد من املؤّسسات واملبادرات الثقافيّة يف لبنان. 
من  ومناقشتها  الثقافيّة  السياسة  تحليل  عّزز  لقد 
التمكينيّة  البيئة  تطوير  إمكانات  املستقّل  القطاع  ِقبل 
الفاعلني  مختلف  بني  والتنسيق  الثقافيّة،  لألنشطة 
املرتبطة  األولويّات  وتحديد  القطاع،  يف  والفاعالت 

األداء. بفنون 

واملبحوثات  املبحوثني  غالبيّة  أكّد  اإلطار،  هذا  ويف 
مجال  يف  أسايسٌّ  فاعٌل  املديّن  املجتمع  أّن  عىل 
قطاع فنون األداء "لهم الدور األكب بالدعم"، ويشمل 
هذا الدعم: املرسح، والناشطني والناشطات، واألفراد، 
وأعامل الصيانة، والتأهيل، والتدريب، كام نجد أنّه يقّدم 
عىل  أيضاً  ويعمل  والتمرين،  للعمل  واسعًة  مساحاٍت 
تنظيم مهرجاناٍت يف مجاالت الفنون، ومن أنواع الدعم 
الكتب  ونرش  الفنيّة،  لألعامل  اإلنتاجّي  الدعم  أيضاً: 
يف  جّداً  بارز  املستقل[  ]القطاع  "دور  الفنيّة  واألعامل 
دعم اإلنتاج … وتقديم خدماٍت، مثل: املكان، والتدريب"؛ 
إْذ يحاول القطاع املستقّل سّد ثغرات ضعف دور الدولة. 
قضايا  عىل  بالعمل  أيضاً  املستقّل  القطاع  ويقوم 
نقاشات  وفتح  واملواطنة،  الحقوق  مثل:  مجتمعيٍّة، 
بأدوات  يستعني   ..." متعّددة  ثقافيّة  ملواضيع  وآفاق 
وركّز  الفنون األدائيّة للعمل عىل القضايا املجتمعيّة". 
القطاع  دور  أّن  عىل  واملبحوثات  املبحوثني  بعض 

املستقّل ال يقترص عىل املؤّسسات، بل عىل املبادرة 

الفرديّة من الفّنانني  والفّنانات، والعاملني والعامالت 

يف القطاع الثقايّف، الذين ضمنوا استمراريّة اإلنتاج 

القطاع الخاص

فسح  يف  اللبنايّن  االقتصادّي  النموذج  أْسهم  لقد 

إاّل  الثقايف،  اإلنتاج  يف  الخاّص  للقطاع  كبريٍة  مجاالٍت 

أثّر  والتنافسيّة  الربح  إىل  املرتكز  النموذج  هذا  أّن 

الثقايّف، وظروف العمل للفّنانني  يف طبيعة اإلنتاج 

والفّنانات، والفنينّي والفنيّات. يبز دور القطاع الخاّص 

من خالل الرشكات التجاريّة التي تعمل يف مجال الفنون 
األدائيّة، عىل نحٍو مبارٍش، مثل: رشكات اإلنتاج الفنّي، أو 
غري مبارش، مثل: الرشكات املوّردة للتقنيّني والتقنيّات، 
والتجهيزات، التي تحتّل حيّزاً مهاّمً  من أنشطة القطاع. 
تقوم  التي  الخاّصة  الرشكات  القطاع  هذا  يشمل  كام 

التمويل،  أو  الرعاية،  خالل  من  القطاع  يف  باملساهمة 
مثل: املصارف، ورشكات التأمني التي أْسهمت يف دعم 
أنشطة الفنون األدائيّة قبل األزمات التي تعصف بالبالد. 
ويواجه القطاع الخاّص تحّدياٍت متعّددًة يف قطاع فنون 
األداء، فتحقيق األرباح يحتاج إىل استثامراٍت واسعٍة يف 
العمل اإلبداعّي، والبنية التحتيّة، وتوفري البيئة املناسبة 
ويحّقق  واستهالكه.  وتداوله،  اإلبداعّي،  العمل  إلنتاج 
عىل  مبارشة  غري  اقتصاديّة  وفورات  الثقايّف  القطاع 
نحٍو  عىل  يتأثّر  لكّنه  السياحة،  مثل:  األُخرى،  القطاعات 
حادٍّ باألزمات، ما يزيد من مخاطر االستثامر يف القطاع. 
"ما يف استثامر يف الثقافة بشكل كبري ألنّه ما يف ربح 

من املشاريع املرسحيّة".

واملبحوثات،  املبحوثني  بحسب  الخاّص  القطاع  ويشمل 
الفرق  مثل:  واملؤّسسات،  األفراد  والفّنانات  الفّنانني 
املرسحيّة واملوسيقيّة، وفرق الرقص، والرشكات التي 
توفّر دور العرض، واملساحات والقاعات التي تنظّم العديد 
القطاع  ويقّدم  الثقافيّة.  واملؤّسسات  األنشطة،  من 
الخاّص إنتاجاً فنيّاً من خالل تنفيذ أعامٍل فنيٍّة، أو تنظيم 
والتسويق،  الرتويج،  خدمات:  تقديم  أو  العمل،  ورش 

التجهيزات.  وتوريد 

يف سياق البحث وصف غالبيّة املبحوثني واملبحوثات 

الرعاية والتمويل  الخرباء، دور القطاع خاّص يف مجال 

باملتواضع؛ حيث يقترص عىل متويل املصارف، ورشكات 

السيّارات،  ورشكات  واملطابع،  واملطاعم،  التأمني، 

"رعاية فقط من ِقبل مصارف ورشكات تأمني".  

غري  واالقتصاديّة  السياسيّة  الظروف  من  الرغم  عىل 

نقص  نتيجة  املستقّل  القطاع  معاناة  لكّن  املواتية. 

التمويل  توفّر  عىل  معتمداً  وتجعله  تستمّر،  التمويل 
عن طريق الجهات املانحة، أو املؤّسسات الخارجيّة. 

واملبحوثات  املبحوثني  من  محدوداً  عدداً  أّن  يُذكر 
ومرتبطاً  موّجهاً  يكون  قد  الدعم  هذا  أّن  إىل  أشاروا 
بخلفيّاٍت سياسيٍّة معيّنٍة، أو رمّبا منارصة قضيٍّة محّددٍة 
هنا  ويتجىّل  والتمويل.  الدعُم  ُمِنَح  أساسها  عىل 
إْذ  الضمنيّة؛  الثقافيّة  السياسات  لبعض  السلبّي  األثر 
القادة  أو  االقتصاديّة،  النخب  أو  األحزاب،  بعض  تقوم 
الثقايّف،  اإلنتاج  بدعم  الطوائف،  زعامء  أو  املحليّني، 
مثل: املهرجانات، أو املتاحف، أو الفرق املرسحيّة، أو 
املوسيقيّة؛ وذلك لتعزيز املنزلة االجتامعيّة، أو التأثري 

يف الخطاب واإلنتاج الثقايّف الذي يتّسم باإلقصاء. 
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كام أّن هذا النوع من اإلنتاج قائم عىل العالقات الشخصيّة 
مع الجهات الراعية، وأّن هذا الدعم، أو الرعاية قد يأخذ 
شكل الرعاية الجزئيّة، وال يدعم العمل كامالً. بينام رأى 
بعض املبحوثني واملبحوثات أّن القطاع الخاّص يف مجال 
الرعاية والتمويل شبه غائٍب، وأّن هذا الدعم غري واضٍح، 
وغري فّعاٍل، ويف حال وجوده، فهو ال يؤثّر عىل قطاع 

الفنون "قليل جّداً، ومنعدٌم حاليّاً".

القطاع األجنبي
ويشمل القطاع: السفارات، واملراكز الثقافيّة األجنبيّة، 
مجال  يف  العاملة  األجنبيّة  واملنظاّمت  والرشكات، 
عن  واملبحوثات  املبحوثني  غالبيّة  وعرّب  األداء.  فنون 
قطاع  يف  اإلنتاج  يف  األجنبّي  للقطاع  املهّم  الدور 

من  بدوره  األجنبّي  القطاع  ويقوم  األدائيّة.  الفنون 

واملنظاّمت  الثقافيّة،  ومراكزها  السفارات،  خالل: 

تقوم  التي  الرشكات،  وبعض  األجنبيّة،  الحكوميّة  غري 

خالل  من  مبارٍش  نحٍو  عىل  ودعمها  الفنون  بتمويل 

وتقديم  املهرجانات،  وتنظيم  املؤّسسات،  متويل 

الدعم  أو  الثقايّف،  والتبادل  السفر،  تسهيالت 

املبحوثني  من  محدوداً  عدداً  أّن  غري  املؤّسيس. 

واملبحوثات يرى أّن القطاع ضعيف، وبعضهم اآلخر يرى 
متييزاً يف الوصول إىل الدعم الخارجّي، أو أنّه يفرض 
انّو  "السلبيّات  املجتمع  مع  رشاكٍة  بناء  بدون  أولويّاته 
هيدا اإلنتاج الثقايف عم ينمى بال تواصل مع املجتمع 
واملبحوثات  املبحوثني  بعض  وأشار  الراهن".  والوضع 
إمكاناٍت  متتلك  التي  األجنبيّة  الرشكات  بعض  دور  إىل 

الفنّي،  اإلنتاج  بقْدٍر كبريٍ عىل  ماليًّة ضخمًة، وتؤثّر 

والفّنانني  اإلنتاج  عىل  وأولوياتها  أسلوبها  وتفرض 
املبحوثني  أكرثيّة  واتّفق  روتانا.  مثل:  والفّنانات، 
واملبحوثات حول تراجع دور القطاع األجنبّي يف السنتني 
الوضع  وتعقيدات  االستقرار  عدم  أّدى  حيث  األخريتني؛ 
االقتصادّي إىل تقليص مساهامت العديد من الفاعلني 

الخارجيّني.  والفاعالت 

تناول البحث أعاله ضعف كفاءة املؤّسسات العاّمة العاملة 
رسم  حيث  من  الثقافة؛  وزارة  فيها  مبا  القطاع،  يف 
السياسات العاّمة من جهة، وتنفيذ البامج واملشاريع، 
إىل  بالنسبة  أّما  أُخرى؛  جهٍة  من  الخدمات  وتقديم 
فقد  املسارح،  فيها  مبا  والخاّصة،  املدنيّة  املؤّسسات 
أشار أغلب املبحوثني واملبحوثات الخباء إىل ضعف اإلدارة 
والفعاليّة، ونقص التمويل "سوء إدارة )%80 من الحاالت( 
وغياب املعرفة يف بعض الحاالت"؛ إْذ ركّزوا عىل رضورة 
االرتقاء بتنظيم القطاع، واحرتافيّة املؤّسسات. قّدر عدٌد 
أقّل من املشاركني واملشاركات وجود بعض املؤّسسات 
ذات الكفاءة العالية عىل الرغم من نقص التمويل "أجد 
جيّدٌة  لكّنها  أُخرى،  إىل  مؤّسسٍة  من  متفاوتًة  الكفاءة 
املؤّسسات  ممثّلو/ممثاّلت  اتّفق  وكذلك  باإلجامل". 
عىل ضعف الكفاءة بسبب ضعف احرتافيّة العمل، ونقص 
التنظيم والخبة يف إدارة الفضاءات واإلنتاجات الثقافيّة، 
ويضاف إىل ذلك العالقة غري الصحيّة يف بعض الحاالت بني 
املوظّفني واملوظّفات واملؤّسسات. وأشار بعضهم إىل 
التفاوت الكبري يف العمل والكفاءة بني العاصمة بريوت 

كفاءة المؤسسات 
واإلدارة

واملبحوثات  املبحوثون  اتّفق  األخريتني،  السنتني  خالل 
عروض"،  وجود  عدم  "بسبب  أسوأ  الواقع  أّن  عىل 
كورونا،  الصحيّة  والجائحة  للمؤّسسات،  املايّل  والوضع 
، وكذلك  وما رافقها من إغالٍق واجراءات تباعٍد اجتامعيٍّ

األزمة املاليّة التي ميّر بها لبنان. 

عرّبوا  املؤّسسات  ممثيّل/ممثاّلت  من  العديد  لكّن 

2019، يف تطوير  عن األثر املهّم لحراك ترشين األّول 

مشاركة  توسيع  خالل  من  األداء،  فنون  مؤّسسات  دور 

الفنّي  وتداخل  الحراك،  مع  األداء  فنون  قطاع  كوادر 

من  العديد  ونشوء  الفرتة،  تلك  خالل  السيايّس  مع 

املجتمع  هموم  عن  تعرّب  التي  التفاعليّة  املبادرات 

مساحات  يف  الطموحات  حجم  وتوّسع  الرئيسة، 

السياسيّة  التحّوالت  يف  الثقافيّة  للمساهمة  أوسع 

وعىل  عروض،  ثالثة  َمْت  قُدِّ الثورة  "خالل  واالجتامعيّة، 

العمل".  الظروف واألزمات نحن مرّصون عىل  الرغم من 
مواجهة  من  متّكنت  املسيطرة  السياسيّة  القوى  لكّن 
للحراك،  كبريٍ  إحباٍط  يف  ذلك  وانعكس  التغيري،  مسار 

وتعزيز حالة عدم االستقرار.

والتجهيزات،  اإلمكانات،  فرق  بسبب  خارجها؛  هو  وما 
واملوظّفات  املوظّفني  ..عالقة   " الثقافيّة  واإلدارة 
أّما  االحرتافيّة".    بعيدة عن  ليست جيّدة..  واملؤّسسات 
غالبيّة  اتّفق  فقد  التعليميّة،  املؤّسسات  إىل  بالنسبة 
تخّصصاٍت  وجود  رضورة  عىل  واملشاركات  املشاركني 
جديدٍة ومتنّوعٍة يف الجامعات فيام يتعلّق بفنون األداء. 
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االختالالت  تراكم  عاكسًة  االقتصاديّة  األزمة  وتفّجرت 
الهيكليّة يف اإلدارة العاّمة لالقتصاد، ومامرسات النخبة 
إىل  أّدى  ما  املرصيّف،  القطاع  فيها  مبا  االقتصاديّة، 
تراجعٍ حادٍّ يف القّوة الرشائيّة للمواطنني واملواطنات، 
وخسارة فرص العمل، وازدياد هائل يف معّدالت الفقر. 
اإلنتاج،  بدأ  حيث  األداء؛  فنون  قطاع  عىل  ذلك  وانعكس 
والتمويل، والطلب بالرتاجع. ومن ثّم كان لجائحة كوفيد 
- 19 أثر هائل؛ إْذ توقّف العمل يف القطاع تقريباً، وزادت 
يوجد  "ال  والعرض،  التدريب  إمكانيّة  وتوقّفت  التكاليف، 
مترينات، وال ميكن مساعدة الشباب يف الظروف الراهنة، 
فاملخاطرة يف الوقت الراهن عاليٌة جّداً، تىل ذلك تفجري  
وزيادة  املؤّسسات،  بعض  ترّضر  إىل  أّدى  الذي  بريوت 
اإلحباط عىل مستويات غري مسبوقة؛ بسبب فقدان الثقة 
االقتصاديّة  األوضاع  وتدهور  العاّمة،  املؤّسسات  يف 
الفّنانني  هجرة  من  يعاين  القطاع  وأصبح  واالجتامعيّة. 
والفّنانات، والتقنيّني والتقنيّات إىل الخارج. لكّن بعضهم 
حافظ عىل الحّد األدىن من الفريق واألعامل، وأصبح هناك 
يف  والتجّمعات  املؤّسسات  لدعم  مبادراٍت  إىل  اتّجاه 
تعزيٍز ملبدأ التضامن يف فرتات األزمات، أو االتّجاه إىل 
العروض عْب اإلنرتنت؛ األمر الذي تطّور دوليّاً لتجاوز آثار 
الجائحة. كام ازداد الرتكيز عىل التعليم، وتبادل الخبات 

عن بُعد يف فرتات اإلغالق".
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يخّص  فيام  واملبحوثات  املبحوثني  إجابات  تنّوعت 
حّل  الفنّي  اإلنتاج  لكّن  عملها،  مجاالت  بحسب  األولويّات 
يف املرتبة األوىل بعّدة أشكال، منها: اإلنتاج املبارش، 
يف  والفّنانات  الفّنانني  ومساعدة  املبادرات،  ودعم 
السياسيّة،  املتعاقبة:  األزمات  لكّن  عروضهم.  إنتاج 
عدد  انخفاض  إىل  أّدت  قد  والصحيّة،  واالقتصاديّة، 

األماكن  إغالق  بسبب  كبريٍ؛  بقْدٍر  الفنيّة  اإلنتاجات 

واالستوديوهات،  واملسارح،  للعروض،  املخّصصة 

ضمن  البنوك  يف  املؤّسسات  مّدخرات  عىل  والحجز 

األزمة املاليّة، ونقص الجوانب اللوجستيّة، مثل: اإلمداد 

بالكهرباء، وكذلك قلّة عدد الطالب والطالبات، واملعلّمني 

يف  ويتعلّمون  يعملون  الذين  واألجانب  واملعلاّمت، 
قطاع الفنون األدائيّة ملغادرتهم البالد. كام اضطرّت بعض 
املؤّسسات إىل العمل مبيزانيّاٍت قليلٍة جّداً، ويف بعض 
األوقات عملت بدون توفّر امليزانيّات، وأُلغيَت املشاركة 
يف جميع املهرجانات. ونتج عن هذه األزمات مجموعة 
من التحّوالت، منها: أّن األعامل الفنيّة تحّولت إىل املجال 
االفرتايّض، واستُبِدَل تصوير الفيديو بالعروض واملسارح. 

كانت األغلبيّة العظمى من ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات املشاركني واملشاركات يف البحث تؤكّد عىل أّن هدف الفنون 
أساساً هو نرش القيم االجتامعيّة واإلنسانيّة. وعدَّ ممثّلو/ممثاّلت املؤّسسات أّن األزمات املتتالية أثّرت سلباً عىل 
استخدام الفنون ألهداٍف اجتامعيّة، حيث أّدت هذه األزمات إىل إيقاف معظم املشاريع بعد الحراك بسبب الكورونا، 

وإنتاج  سياسيٍّة،  ومواضيَع  اجتامعيٍّة،  أهداٍف  ذات  فنيٍّة  ومواّد  أفكاٍر  لخلق  املجال  فتح  الحراك  أّن  من  الرغم  عىل 
أعامٍل خاّصٍة بالحراك، وقريبٍة من نبض الشارع لدعم الحراك. كام اعتمدت املؤّسسات عىل املجال االفرتايّض للعمل 
عىل بناء جمهوٍر لنرش قضايا تدعم مواضيع اجتامعيّة، وقضايا النساء والشباب، "املشاركة يف الثورة عىل الصعيد 

النسوّي، وفتح املكان للحراك، ولخلق املواّد البرصيّة".  

ذكر العديد من املبحوثني واملبحوثات أّن الكثري من منتجي ومنتجات فنون األداء، قبل عام 2019، ركّزوا عىل قضيّة 
اللجوء، واتّجهت أعاملهم نحو مخيّامت الالجئني والالجئات، ومتكني الشباب مبجموعٍة معيّنٍة من املهارات، والدمج 
املجتمعّي بني الالجئني والالجئات وبني البيئة املضيفة، ومحاربة الزواج املبّكر، والتمييز الجندرّي، ومنارصة حريّة التعبري، 
االحتياجات  لذوي  واملوسيقا  النفسيّة،  للحاالت  الفّن كعالٍج  باستخدام  املوضوع  وتطّور  والنفايات،  التلّوث  ومكافحة 

الخاّصة، "العمل ضمن مخيّامٍت مع الجئني والجئات سورينّي ….والدمج املجتمعّي مع البيئة املضيفة". 

أولويات المؤسسات العامة 
في مجال الفنون

اإلنـتــــــــــــــــاج

اسـتــخـدام الـفـنـون ألهـداف اجـتـمـاعـّيـة
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املؤّسسات  بني  الثقايّف  التبادل  أّن  إىل  املؤّسسات  ممثيّل/ممثاّلت  من  واملبحوثات  املبحوثني  معظم  أشار 
اللبنانيّة ونظريتها األجنبيّة نشط ويتّخذ عّدة أشكاٍل، مثل: التدريبات، وورش العمل حول اإلدارة الثقافيّة، واستضافة 
خباء وخبريات، وفّنانني وفّنانات، وموسيقيّني وموسيقيّات، ودعوات للمشاركة يف مهرجانات السينام، كام شمل 
ممثّلو/ وركّز  الحديثة.  التقنيّات  وتعلّم  املتبادلة،  الفنيّة  والزيارات  النصوص  من  كاّلً  املرسحّي  الثقايّف  التبادل 

ممثاّلت املؤّسسات عىل أهميّة تدوير العروض وبرمجتها، مبا يف ذلك العروض املرسحيّة، واملهرجانات املتتالية 
للسينام واملوسيقا خارج لبنان، وأصبحت البمجة تأخذ طابعاً جغرافيّاً داخليّاً يف تدوير العروض عىل كامل األرايض 

اللبنانيّة. 

إْذ  الثقايّف؛  التبادل  التمويل، أو تأجيله، أوقف تنفيذ  أّن توقّف  خالل األزمات ركّز أكرث املبحوثني واملبحوثات عىل 
التبادل والسفر، وأضعف  التمويل بالعملة األجنبيّة، ما عرقل  تراجعت القدرة الرشائيّة للعملة املحليّة، وإمكانيات 
يف  لكْن  املحليّة".  بالعملة  املصاريف  معظم  التبادل.  لتنفيذ  متويل  يوجد  "ال  الفّنانني،  استقبال  عىل  القدرة 
الحوار والتعلّم املتبادل وبتكاليف  إمكانات  االفرتايّض، ما وّسع  الثقايّف إىل املجال  التبادل  تحّول  الوقت نفسه 

محدودة. 

ووصف ممثّلو/ممثاّلت املؤّسسات وضع تدوير العروض وبرمجتها خالل األزمات بأنّه توقّف مع توقُّف اإلنتاج، األمر 
الذي أّدى بدوره إىل عدم إمتام العروض، وإلغاء املهرجانات، واالنتقال إىل التفكري يف العروض املبمجة عن 

أونالين". عروض  و"برمجة  والرقص،  واملرسح،  والسينام،  للموسيقا،  بُعد، 

التبـادل الـثـقـافـّي وتدوير العروض
مثل:  والتأهيل،  بالتدريب  متخّصصة  املؤّسسات  بعض 
الجامعات التي تقّدم التأهيل األكادميّي، مثل: الجامعة 
والجامعة  بريوت،  يف  األمريكيّة  والجامعة  اللبنانيّة، 
اللبنانيّة األمريكيّة، أو املؤّسسات املتخّصصة بالتدريب 
املرسحّي، أو املوسيقّي، التي تقّدم تدريباٍت مرتبطًة 
العاملة  الكوادر  أو  املؤّسسات،  باحتياجات  مبارشًة 
ممثّلو/ممثاّلت  عّب  اإلطار  هذا  ويف  األداء.  فنون  يف 
املؤّسسات عن وجود العديد من التدريبات قبل األزمات، 
واليافعني  األطفال،  التدريبات:  هذه  تشمل  كانت  حيث 
واليافعات، وكذلك املحرتفني واملحرتفات، واملبتدئني 
واملبتدئات، كام شملت املؤّدين واملؤّديات، ويف عّدة 
مجاالٍت، منها: املرسح، والسينام، والتصوير، والرسم، 
من  مجموعٌة  وأشار  وخارجها.  بريوت  ضمن  والدبكة، 
كانت  التدريبات  أّن  إىل  أيضاً  واملبحوثات  املبحوثني 
مستمرًّة، ومنتظمًة، وحيًّة، وكانت تقام عىل املسارح، 

االستوديوهات.  ويف 

لكّن األزمات أّدت إىل انخفاٍض كبريٍ يف التدريبات يف 
قطاع الفنون األدائيّة، مع اإلشارة إىل قيام محاوالٍت 

 19  - أزمة كوفيد  أّن  إاّل  الحراك،  بتدريباٍت خالل  للقيام 

الحيّة،  التدريبات  وتراجعت  األنشطة،  معظم  أغلقت 

والصفوف،  القاعات،  من  التدريبات  نقل  الذي  األمر 

تطبيقاٍت،  وعْب  االفرتايّض،  التدريب  إىل  واملسارح، 

وصفوف،  وقاعات،  بُعد،  عن  "تعليم  الزووم،  مثل: 
الناس والطالب".  ومسارح خالية من 

الـتــــدريـب
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لكّن مبحوثني ومبحوثات آخرين شّددوا عىل رفض الخضوع للرقابة عىل املحتوى، ومناهضة تقييد الحريّة اإلبداعيّة، 
"األولويّات والقرارات ما بتتأثّر بجهاز الرقابة". 

يف املرتبة الثالثة حلّت املنظاّمت غري الحكوميّة؛ إْذ عّد بعض ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات أّن التفاعل والتأثري اإليجايّب 
موجود مع منظاّمت املجتمع املديّن، "تأثري إيجايّب؛ ألّن معظم رشكائنا من العمل املديّن"، ويتجىّل ذلك يف دعم 
عدداً  لكّن  الفنيّة.  واملؤّسسات  والفّنانات  الفّنانني  بني  ومبادراٍت  نقاشاٍت  وفتح  الفنيّة،  األعامل  عىل  الرقابة  إلغاء 
آليّات  وجود  لعدم  أو  القرارات،  استقالليّة  عىل  حفاظاً  وذلك  ضعيٌف،  التأثري  أّن  عّد  واملبحوثات  املبحوثني  من  أكب 
تعاون. ومن ثّم يأيت تأثري القطاع األجنبّي الذي يرتكّز من خالل التمويل "هذه املؤّسسات هي املمّول األسايّس 
ملؤّسستنا، فتأثريها بالطبع كبرٌي عىل عمليّة اتّخاذ القرارات"، بينام عّب األكرثيّة عن رفض تأثري القطاع الخارجّي عىل 
استقالليّة القرارات يف املؤّسسة. وأخرياً، كان األضعف تأثرياً هو القطاع الخاّص، كام عّب غالبيّة ممثيّل املؤّسسات 
الفنيّة، ويأخذ التأثري أشكاالً متعّددًة، مثل: الدعم املايل، أو العيني، أو املشاركة املبارشة يف اإلنتاج "تؤثّر عىل 
االستدامة من خالل التمويل، القطاع الخاّص هو الذي ميّول". ترتبط كفاءة املؤّسسات مبدى استقالليّتها يف تحديد 
أولويّاتها، ومدى تأثّرها بالفاعلني والفاعالت الرئيسني يف القطاع الثقايّف )الحكومة، منظاّمت املجتمع املدين، 
القطاع الخاّص، القطاع األجنبّي، الرأي العام(، ويف هذا اإلطار تباينت تقديرات ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات )الشكل 

6( يف مدى تأثّر عمليّة اتّخاذ القرارات ضمن مؤّسساتهم.

الوصول  الفنّي  العمل  فغاية  القرار،  اتّخاذ  عمليّة  يف  تأثرياً  األكرث  هو  العام  الرأي  أّن  واملشاركات  املشاركون  عدَّ 
إىل الجمهور، والتفاعل معه، مع مراعاة املبادئ والقواعد التي تتبّناها املؤّسسات "ال نتحّدى الرأي العام، ويف 
الوقت نفسه ال نخرج عن مبادئنا"، وتضّمن ذلك التفاعل مع الحراك وتوّجهاته، مثل: مقاطعة العمل مع املصارف. لكّن 
نسبًة من ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات أكّدت عىل عدم التأثّر بالرأي العام يف قرارات املؤّسسة "يف أغلب األحيان، 
، وال يرى ما نراه نحن يف املرشوع عىل املدى البعيد". يف املرتبة الثانية من حيث التأثري حلّت  الرأي العام عاطفيٌّ
الحكومة، خاّصًة يف إلزاميّة القوانني والقرارات، فقد شّدد العديد من املبحوثني واملبحوثات عىل االلتزام بقرارات 

اإلغالق وسعر الرصف، "معظم الوقت نعم... نتأثّر مثالً بقرارات التسكري من كورونا". 

أولويات المؤسسات الثقافية 
والعالقة مع الفاعلين
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املصدر: تقييم احتياجات قطاع الفنون األدائيّة يف لبنان 2٠2٠، اتجاهات. 

الشكل 6: مدى تأثّر عمليّة اتّخاذ القرار وتحديد األولويّات داخل 
املؤّسسات الثقافيّـة بالفاعليـن والفـاعـالت الرئيـسـيـن:
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املسارح  عدد  يف  كبريٍ  نقٍص  من  القطاع  يعاين 
خارج  كبريٍ  بقْدٍر  أعدادها  وتقّل  حديثاً(،  أغلق  )وبعضها 
الجمهور  من  واسعة  رشائح  يحرم  الذي  األمر  بريوت، 
من إمكانيّة املشاركة، ويجعل من هذا الفّن فّناً مرتكّزاً 
لَْت بعض البوادر  يف العاصمة. عىل الرغم من ذلك، ُسجِّ
مرسح  وافتتاح  حامنا،  الفّنان  بيت  كتأسيس  اإليجابيّة، 
صور،  يف  اسطنبويل  مرسح  وافتتاح  الريفّي،  زبدين 
صيدا.  يف  إشبيلية  ومرسح  وسينام  الحمرا،  وسينام 
القرى،  أُنِشئت بعض املسارح يف  أنّه  بالذكر  كام يجدر 
ولكْن رسعان ما اندثرت وظيفتها؛ بسبب متركز العروض 
يجري  ما  بني  الرابط  وغياب  العاصمة،  يف  املرسحيّة 
دور  وضعف  القرى،  يناسب  قد  ما  وبني  العاصمة  يف 
مهرجانات  عن  بعيداً  ثقافيٍّة  حياٍة  تنشيط  يف  البلديّات 
يف  النقص  هذا  ينعكس  ثّم  من  والفولكلور.  الغناء 
املحرتفة،  املرسحيّة  الِفرق  عدد  عىل  سلباً  املسارح 

وعىل ِفرق الهواة.

واملبحوثات  املبحوثني  أغلبيّة  أشار  اإلطار  هذا  ويف 

إىل أّن البنية التحتيّة املناسبة مفقودٌة بالنسبة إىل 

ال   ... والفضاءات  املساحات  "ضعف  والثقافة،  الفنون 

يوجد فضاءات لعروٍض متعّددة الوسائط، واملسارح غري 
التجهيزات،  إىل  بالنسبة  أّما  الرقص".  لعروض  مجّهزة 

فهي ذات  تكلفٍة عاليٍة جّداً، وكذلك صيانتها.

األمر  جّداً"،  عاليٌة  وتكلفتها  بالدوالر،  حكامً  "التجهيزات 
إىل  إضافًة  وندرتها،  التجهيزات  غياب  إىل  أّدى  الذي 

نقٍص  من  القطاع  عىل  املرشفة  الثقافة  وزارة  تعاين 
يف الكوادر املؤّهلة القادرة عىل اإلرشاف، واملتابعة، 
والفّنانني  للمؤّسسات،  والدعم  االستشارات  وتقديم 
والفّنانات، والتقنيّني والتقنيّات يف القطاع، وذلك لعّدة 
التمويل  وحجم  للوزارة،  املحدود  الدور  منها:  أسباب، 
الضعيف. وركّز أكرثيّة املبحوثني واملبحوثات أيضاً عىل 
وجود نقٍص يف التقنينّي والتقنيّات، والفنينّي والفنيّات 

يف القطاع الفنّي، وعزوا ذلك إىل عدم وجود تخّصصاٍت 

عمليّة  أّن  كام  متخّصصٍة،  تقنيٍّة  معاهَد  أو  أكادمييٍّة، 

والتطوير  التجربة،  إىل  ترتكز  املجال  هذا  يف  التعلّم 

الذايتّ، والخربات املرتاكمة من العمل، مع اإلشارة إىل 

العمل، ونقص يف  الخبات بسبب قلّة  تراكم  قلّة فرص 
الكتّاب والكاتبات، ومتخّصيص إدارة اإلنتاج، "ضعٌف كبري! 
ليك   ، وتقنيٍّ  ، وفنيٍّ  ، إداريٍّ برشيٍّ  كادٍر  تأهيل  يلزمنا 

يصبح الفّن مهنة". 

واملبحوثات  املبحوثني  من  أقّل  عدٌد  قّدر  باملقابل، 
عدم وجود نقٍص يف املوارد البرشيّة؛ فهي متوفّرٌة، 
ومؤّهلٌة، وتشارك يف األحداث العامليّة "خباتنا البرشيّة 
جيّدٌة، والكثري مّنا يعتمد عىل معرفٍة وتدريٍب ذايتّ"؛ أّما 
التحّدي، فهو يف ظروف العمل "ال ينقصنا يشٌء يف 
صعوبة  هو  التحّدي  مذهلة!  برشيّة  خبات  لدينا  لبنان؛ 

ظروف العمل".

الكوادر البشرية اإلمكانيات المادية
)البنية التحتية والتجهيزات(

ممثّلو/ وركّز  الكهربائيّة.  التغذية  يف  مشكلٍة  وجود 
الالزم  التمويل  نقص  تحّدي  عىل  املؤّسسات  ممثاّلت 
التجهيزات  عىل  والحصول  التحتيّة،  البنية  لتطوير 
واملعّدات التي تواكب التطّور التكنولوجّي، "نحن بحاجٍة 
متلك  ال  املسارح  أغلبيّة  تقنيٍّة،  تجهيزاٍت  إىل  دامئٍة 
معّدات كافية، ودامئاً ما نضطّر إىل التأقلم مع املوجود، 

وهذا يؤثّر عىل نوعيّة اإلنتاج".

بأماكن  املتعلّق  التحّدي  إىل  اإلجابات  هذه  أشارت  كام 
مبا  للمسارح،  التحتيّة  البنى  وسوء  والتدريب،  العرض، 
يف ذلك فقدان رشوط السالمة، وارتفاع تكلفة استئجار 
لكّن عدداً محدوداً من املبحوثني واملبحوثات  املسارح. 
أكّدوا عىل التفاوت يف مجال التجهيزات بحسب املرسح، 
التي  الخاّصة  املسارح  خاّصًة  جيّدة،  مسارح  فهناك 
تقّدم تجهيزاٍت جيّدًة "املسارح الخاّصة مجّهزٌة، وجيّدٌة، 

وكافية". 

فازدادت  سوءاً،  الوضع  ازداد  فقد  األزمات،  خالل  أّما 
مقابل  املحليّة  العملة  قيمة  تراجع  بسبب  التكاليف 

إىل  أّدى  ما  املرصفيّة،  واألزمة  األجنبيّة  العمالت 

ارتفاع أسعار التجهيزات، واملعّدات، وعمليّات الصيانة 

كورونا،  وبعد  األزمة،  بعد  جّداً  غاليٌة  حاليّاً  "التكاليف 
والسينام  املسارح  وحاليّاً  كبريٌة،  ماديٌّة  أزمٌة  فهناك 
مغلقة". وأّدت جائحة كورونا إىل إغالق كل املسارح يف 
االستقرار،  عدم  تحّديات  إىل  بعضهم  أشار  كام  البالد. 
وتراجع مستويات األمان، فقد ترّضرت بعض املسارح عىل 
سبيل املثال من انفجار مرفأ بريوت "هناك مسارح ُدمِّرت 

بالتفجري، وفقدت معّداتها". 
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 أّما خالل األزمات، فأشار معظم املبحوثني واملبحوثات 
إىل أّن الوضع من سيٍّئ إىل أسوأ؛ بسبب األزمة املاليّة، 
ما  واملستحّقات،  التعويضات  دفع  عىل  القدرة  وعدم 
"الجميع  الخارج  إىل  للخبات  واسعٍة  هجرٍة  إىل  أّدى 
يصارعون  والباقون  هاجر،  بعضهم  العمل،  من  عاطٌل 
للحصول عىل مدخول". أّما من تبّقى، فإّما ُهم بال عمل، 
وإّما تحّولوا إىل مجاالٍت ثانية من أجل الحصول عىل فرص 
األشخاص  من  الكثري  "يوجد  معيشتهم.  ليضمنوا  عمٍل، 
وجود  من  الرغم  عىل  وذلك  ثانية"،  أعامٍل  إىل  تحّولوا 
جهود لدعم القطاع، والتخفيف من اآلثار السلبيّة لألزمة 

االقتصاديّة والصحيّة عىل قطاع الفنون عاّمًة.  

وزارة  تعتمدها  التي  املايّل  الدعم  سياسة  تشرتط 
الثقافة يف لبنان لكلٍّ من العروض املرسحيّة، والفرق، 
املتوفّرة  األُخرى  الدعم  وسائل  تقييم  واملهرجانات، 
سات القطاع الخاّص، واملنظاّمت غري الحكوميّة،  من: مؤسَّ
أّن دور  الدوليّة، ويُظهر ذلك  سات  والسفارات، واملؤسَّ
اختصاصها ضئيٌل  اإلنفاق عىل قطاع  الثقافة يف  وزارة 
للغاية. وال تتجاوز حّصة وزارة الثقافة من املوازنة العاّمة 
املجّمعة  امليزانيّة  تعادل  وهي   ،3 باأللف   2 للدولة 
لبعض املهرجانات الدوليّة التي تقام يف لبنان: بعلبك، 
وبيت الدين، وجبيل، وصور، والذوق، والبستان. من جهٍة 
أُخرى: كانت البلديّات الكبى قبل األزمات ترصد موازنات 
بلديّة  مثل:  واملهرجانات،  الثقافيّة  لألنشطة  مخّصصة 
الثقافة من  متويل  يف  الخاّص  القطاع  بريوت. ويْسهم 
خالل اإلنتاج املبارش، أو الرعاية عْب املصارف، والرشكات، 

3 ويف مرشوع موازنة 2020، بلغت قيمة االعتامدات املخصصة لوزارة الثقافة، 49.8 مليار لرية لبنانية، وتشكل إجاميل االعتامدات باأللف من إجاميل اعتامدات املوازنة فقط. وتقوم 
الوزارة بتقديم الدعم املايل للمعهد العايل للموسيقا وللعروض املشهدية مبا يف ذلك املسارح الدامئة والفرق املرسحية واالشرتاك يف مهرجانات خارجية ومرسح األطفال 

واالستعراضات الراقصة ومشاركة األطفال والناشئة يف األنشطة املدعومة.

التمويل

ساٌت  مؤسَّ فتعتمد  املستقّل،  القطاع  أّما  واألندية؛ 
وجمعيّاٌت مدنيٌّة كثريٌة يف املجال الثقايّف عىل إيراداتها 
وخاّصٍة  أجنبيٍّة  هيئاٍت  متويل  أو  الثقايّف،  العمل  من 
متعّددة؛ حيث ترصد ميزانيّاٍت من الهيئات األجنبيّة لدعم 
املقابالت  نتيجة  أشارت  لبنان.  يف  الثقافيّة  النشاطات 
مع الخرباء والخبريات إىل أّن نقص التمويل يعدُّ من أهّم 

والتمويل  جّداً،  قليٌل  املايّل  "املردود  القطاع  تحّديات 

كذلك قليل". ووّضح أغلبيّة املبحوثني واملبحوثات ضعف 
إىل  مبعظمه  يذهب  الذي  الحكومّي  والتمويل  الدعم 
املعاشات واألجور يف الوزارة. بينام يعتمد التمويل عىل 
والفّنانة،  للفّنان  الشخيّص  واملجهود  الفرديّة  املبادرة 
واملنظاّمت غري الحكوميّة، وغري الربحيّة "إّن غياب التمويل 
الجهات  عىل  كبرياً  ضغطاً  يشّكل  الحكومّي،  أو  املحيّل، 
واملبحوثات  املبحوثني  من  قليٌل  عدٌد  وهناك  املانحة". 
، لكّنه يستند  الذين عّدوا أّن التمويل كاٍف، وموجوٌد، ومبنيٌّ

إىل العالقات واملعارف.

بالنسبة إىل ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات، عدَّ أغلبهم أّن 
التمويل تحدٍّ دائٌم بكّل أنواعه: الداخيّل، والخارجّي، وأّن 
هناك نقصاً كبرياً يف التمويل، وأّن العديد من املؤّسسات 
الصغرية ال تتمّكن من منافسة املؤّسسات الكبى. "العمل 
بقْدٍر  الجودة  عىل  يؤثّر  وهو  ومتويٍل،  دعٍم  إىل  بحاجٍة 
كبري". كام أشار بعض املبحوثني واملبحوثات إىل نشوء 
للثقافة  العريب  الصندوق  الوسيطة،  مثل:  املؤّسسات 
ثقافة   – واتّجاهات  الثقايّف،   واملورد  والفنون-آفاق، 
مستقلّة، األمر الذي يوفّر الدعم املايّل واإلدارّي. كام 
أضاء بعضهم عىل أّن الجهات املانحة غالباً ما تدعم يف 
بريوت فقط. "املؤّسسات املانحة ما بتدعم إاّل ببريوت". 

وأخرياً، ركّز عدٌد من ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات عىل تحّدي 
تلزم بها املتمّولني. "املشكلة  أجنداٍت للممّولني  وجود 

أّن املمّولني لديهم أجندات خاّصة تُلزم املتمّول".

خالل األزمات، أوضح غالبيّة ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات 

خالل  األولويّات  تغرّي  بسبب  نقصاٍن؛  يف  التمويل  أّن 

التعامالت  يف  الكربى  الصعوبة  وبسبب  األزمات، 

البنكيّة التي أصبحت شبه مستحيلة، وجائحة كوفيد-19، 

وبذلك تراجعت املهرجانات، ومل يعد هناك الجرأة إلنتاج 
يرتاجعون  واملمّوالت  املمّولني  جعل  ما  جديدٍة،  أعامٍل 
املؤّسسات  دفع  الذي  األمر  القطاع،  يف  االستثامر  عن 
، أو البحث  العاملة يف القطاع إىل البحث عن متويٍل خارجيٍّ
عن بدائل وأفكار ليس لها عالقة بالتمويل، كام أّن تراجع 
إيرادات  تراجع  أّدى إىل  الجمهور  القّوة الرشائيّة لطلب 

املؤّسسات الثقافيّة من أعاملها الفنيّة. 
 

عن  واملبحوثات  املبحوثني  من  محدوٌد  عدٌد  عّب  بينام 
بوادر متويٍل بدأت تظهر خالل األزمة من مؤّسسات توّجه 
يف  والفنّي  الثقايّف  الوضع  إىل  وانتباهها  اهتاممها 
لبنان، كام أّن هناك متويالت صغرية لشباب يريدون إنتاج 
التمويل  "أجندات  بريوت.  انفجار  بعد  خاّصًة  معيّنٍة،  حركٍة 

توّجهت إىل بريوت عىل نحٍو خاصٍّ بعد االنفجار".
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تعّد العالقة مع املجتمع عاّمًة، ومع الجمهور خاّصًة، من 
أهّم جوانب الحوكمة التي تعكس مدى العالقة العضويّة 
املحيطة.  املجتمعيّة  البيئة  وبني  الثقايّف  القطاع  بني 
األداء، خاّصًة املستقّل منه، بعالقٍة  وميتاز قطاع فنون 
أنّه  كام  وهمومه،  اللبنايّن  املجتمع  تحّديات  مع  قويٍّة 
نسج عالقًة مع الجمهور املحيّل والجمهور يف املنطقة 
البحث  لكّن أكرثيّة املشاركني واملشاركات يف  العربيّة. 
األدائيّة محدوٌد من حيث  الفنون  أّن جمهور قطاع  عّدوا 
العدد، ويرتكّز يف جغرافيا وطبقة معيّنة "إّن الجمهور 
يف بريوت محدوٌد كذلك، وهو ذاته مرتبٌط بالجّو الفنّي 
فقط. إّن مركزيّة األعامل الفنيّة كذلك تسهم يف تعزيز 
أقّل من املبحوثني  عّب عدٌد  بينام  الجمهور".  محدوديّة 
واملبحوثات عن وجود جمهوٍر واسعٍ، وأّن هناك طلباً كثيفاً 
عىل األعامل الفنيّة "الجمهور يف لبنان موجود، وهناك 
واملبحوثات  املبحوثني  بعض  طرح  العروض".  عىل  طلب 
تحّدي الوصول إىل الجمهور "...ولكْن هناك أزمة مبعرفة 
كيفيّة الوصول إىل الجمهور كاستثامٍر طويل املدى". 
وأخرياً، هناك عدٌد من املبحوثني واملبحوثات مّمن ربطوا 
الجمهور مبستوى العمل الفنّي؛ أي: إّن األعامل الجيّدة 
تحظى بحضوٍر واسع. وطرح ممثّلو/ممثاّلت املؤّسسات 
تحّدياٍت مامثلًة، منها: قلّة املهرجانات الكبرية التي تؤّدي 
كلفة  ارتفاع  إىل  إضافًة  الجمهور،  مع  أقّل  تواصٍل  إىل 
الدعاية، واإلعالن، واألسعار العالية والخياليّة للبطاقات.  
وتدهورت هذه العالقة مع تعاقب األزمات؛ إْذ عّب أكرثيّة 
املبحوثني واملبحوثات الخباء عن محدوديّة العدد، وأّن 
الكورونا واألزمة االقتصاديّة زادت من تحّدي عدد الجمهور، 
واألزمة  االجتامعّي،  والتباعد  االقفال،  ظّل  يف  خصوصاً 

العالقة مع الجمهور

املاليّة، "الناس القادرون عىل الذهاب إىل املرسح قلّوا 
جّداً بسبب الوضع االقتصادّي الهّش". وعّب عدٌد محدوٌد من 
املبحوثني واملبحوثات عن أّن الجمهور موجوٌد وسيعود 
مع تحّسن الظروف "الجمهور واهتاممه بالفّن سيعود، 

لكْن ليس برسعة؛ ألّن األولويّات مختلفة". 

عىل  األزمات  آثار  املؤّسسات  ممثّلو/ممثاّلت  وأوضح 
العالقة بني العمل الفنّي والجمهور؛ إْذ تراجع الجمهور 
، إىل  إىل حالة االنعدام، "قّل الحضور عىل نحٍو تدريجيٍّ
الوصول إىل االنعدام"، مع تراجعٍ حادٍّ يف العروض، وأصبح 
تحّدي الثقة بالعودة إىل صالة املرسح تحّدياً كبرياً يف فرتة 
العديد من املبحوثني واملبحوثات  جائحة كورونا. وأشار 
أيضاً إىل أّن الفّن ليس أولويًّة اآلن، فبعد األزمة اتّجهت 
الناس إىل تأمني األولويّات املعيشيّة، كام أّن الكثري من 
الجمهور اتّجه نحو املنّصات اإللكرتونيّة، وبعضهم اآلخر 
هاجر من لبنان؛ بسبب األزمات املتعاقبة عليه، ومع ذلك 
أوضحت مجموعٌة قليلٌة من املبحوثني أّن الجمهور ما زال 
عنده طلب للفنون، واملرسح، والثقافة، عىل الرغم من 

كّل التحّديات املوجودة. 

الهيكليّة  االختالالت  األّول  القسم  يف  البحث  أوضح  لقد 
حيث  من  لبنان،  يف  األداء  فنون  قطاع  يواجهها  التي 
ضعف دور السياسة الثقافيّة املعلنة، وسيطرة السياسة 
الضمنيّة، والدور املتواضع لوزارة الثقافة، مقابل الدور 
الكبري للقطاع املستقل، واملبادرات الفرديّة، إضافًة إىل 
ويتّضح  التمويل.ّ   يف  الخارجّي  للقطاع  الحيوّي  الدور 
والبنية  العمل،  بظروف  تتعلّق  مهّمٍة  تحّدياٍت  وجود 

التحتيّة،  وتوفّر التدريب والتأهيل األكادميّي، والعميّل 
االحرتايّف. وأضافت األزمات أبعاداً كارثيًّة للتحّديات التي 
يف  الفاعلني  جهود  تظافر  يحتّم  ما  القطاع،  يواجهها 
الراهن  التدهور  آثار  تصميم تدّخالٍت قادرٍة عىل تخفيف 
يف  مستقبليّاً.  القطاع  لتطوير  والتأسيس  وتنفيذها، 
يف  التقنّي  العمل  قضيّة  البحث  يعالج  الثاين:  القسم 
قطاع فنون األداء، من حيث توفّر الكوادر، والتدريب، وفرص 
الترشيعات،  جهة  من  وظروفه  العمل  وطبيعة  العمل، 
بقيّة  مع  والعالقة  والحامية،  الضامن  وتوفّر  واألجور، 
العاملني والعامالت يف القطاع، إضافًة إىل تحديد أهّم 
يف  والتقنيّات  التقنيّون  إليها  يحتاج  التي  املهارات 

القطاع اآلن.



Chyno (programmed within MINA Festival 2021)



الـــــعــــمــــل الــــتــقــــنــــّي فـــــي 
قــطـــــاع الـــفــنــــون األدائــيــــة
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الكوادر  ُهم  األداء  فنون  قطاع  يف  والتقنيّات  التقنيّون 
مجاالت  يف  الفنّي  للعمل  متخّصصاً  دعامً  تقّدم  التي 
املرسح،  وطاقم  املرسح،  خشبة  وإدارة  اإلنتاج،  إدارة 
والبث،  والتسجيل،  والصوت،  اإلضاءة،  وتقنيّي/تقنيّات 
استخدام  يف  والخبة  باملعرفة  متتّعهم  ويفرتض 
الفنّي.  األدوات والتجهيزات وصيانتها، مبا يخدم العمل 
يف  والتقنيّات  التقنيّني  توفّر  دراسة  عىل  البحث  وركّز 
الترشيعات،  حيث  من  العمل  وظروف  وتأهيلهم،  لبنان، 
بقيّة  مع  والعالقة  العمل،  وساعات  واألجور،  والحامية، 
فرص  طبيعة  عىل  البحث  ركّز  كام  الفنّي،  العمل  كادر 
التدريب والتأهيل، وأهّم املهارات التي تحتاج إىل برامج 
تدريبيّة. وقّدم املبحوثون واملبحوثات الخباء، وممثّلو/
ممثاّلت املؤّسسات، تقديرهم ألثر األزمات التي ميّر بها 
كام  عملهم،  وطبيعة  والتقنيّات،  التقنيّني  عىل  لبنان 
قّدموا مقرتحاتهم لتطوير ظروف عمل التقنيّني والتقنيّات 

وتأهيلهم.
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أوضح أغلبيّة املبحوثني واملبحوثات الخرباء أّن القطاع 

يعاين من قلّة عدد التقنينّي والتقنيّات؛ بسبب الهجرة، 

أو انشغالهم بأعامٍل خارج القطاع كونها أكرث مردوديّة 

وتقنيّات  تقنيّني  وجود  عدم  من  نعاين  األسف،  "مع 
غالبيّة  ذلك  وأكّد  ِقلّة".  فُهم  وجدوا  وإن  محرتفني، 
التقنيّني  ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات من حيث قلّة عدد 
والتقنيّات، وضعف مهاراتهم؛ إْذ عّدوا األعداد الراهنة غري 
أنّهم بحاجٍة إىل تدريب  كافيٍة لتغطية كّل األعامل، كام 
املحرتفني،  والتقنيّات  التقنيّني  من  صغريٍة  "مجموعٍة 
يعملون يف املشاريع الفنيّة كافًّة، وُهم بحاجٍة دامئٍة 
التأهيل  قلّة  إىل  وأشاروا  وتأهيلهم.  التدريب"  إىل 
للتقنيّني والتقنيّات عىل مستوى الجامعات "ليس هناك 
تخّصص جامعّي للتقنيّني والتقنيّات، حتّى الجامعة الخاّصة، 
يتعلّمون  والتقنيّات  التقنيّون  كافية؛  غري  دروساً  تعطي 
أقّل من املبحوثني واملبحوثات  لكّن عدداً  من خبتهم". 
هناك  أّن  عّدوا  املؤّسسات،  وممثيّل/ممثاّلت  األفراد 
يكن  مل  "موجودين،  والتقنيّات  التقنيّني  من  كافياً  عدداً 
هناك يوماً صعوبة يف إيجادهم". وُهم يرتاوحون بني 
الُجدد الذين يريدون التعلّم وبني املحرتفني ذوي الخبة 

الجيّدة.

أثّرت  اللجوء  أزمة  أّن  القصوى  بأغلبيّتها  اإلجابات  وصفت 
أعطت  إْذ  األدائيّة؛  الفنون  قطاع  يف  مختلفٍة  بطرائق 
من  القادمة  فالكفاءات  لبنان،  يف  للقطاع  كبرياً  دفعاً 
أو املمثّلني  الكتابة،  سوريا، سواء يف املرسح أم يف 
املوسيقا،  يف  أو  والتقنيّات،  التقنيّني  أو  واملمثاّلت، 
ذات خبٍة يف عملها، ومن مدارس مختلفٍة عن املدارس 

الفنيّة والثقافيّة يف لبنان،
األمر الذي أّدى إىل تبادل الخبات، والتقنيّات، واملدارس، 
كاّمً  بدوره  زاد  الذي  واإلنتاج  العمل  يف  غنى  وأظهر 
إْذ طُرحْت مشكالٌت جديدٌة، وأفكاٌر جديدٌة، وبذلك  ونوعاً؛ 
كانت هناك فرص عمٍل جديدٌة للفّنانني والفّنانات اللبنانيّني 
والسورينّي، كذلك كان هناك إقباٌل من الجمهور عىل هذا 
الغنى، والتنّوع، واألعامل التي كانت تُعرض "أثّرت إيجاباً، 
عمل أكرث، متويل أكرث، ….تواصل وتبادل خبات بني التقنيّني 
والتقنيّات".  إاّل أنّه يف السنوات األخرية أصبحت القوانني 
لبنان  من  واسعٍة  هجرٍة  إىل  أّدى  الذي  األمر  تقيّدهم، 

إىل أوروبا. 

األزمات  أّن  واملبحوثات  املبحوثني  من  العديد  ذكر  كام 
أجور  انخفاض  مثل:  سلبيٍّة،  وتأثرياٍت  تحّدياٍت  مع  ترافقت 
التقنيّني والتقنيّات السورينّي، األمر الذي خلق منافسًة 
الفرص  أصبحت  وبذلك  اللبنانيَّنْي،  والتقنيّة  التقنّي  أمام 
انخفاض  بسبب  السورينّي؛  والتقنيّات  للتقنيّني  تذهب 

توفر التقنيين 
والتقنّيات ومستوى 

التأهيل

أزمة اللجوء وعمل 
التقنيين والتقنيات

آراء املبحوثني واملبحوثات الخباء، وممثيّل/ وتفاوتت 
ممثاّلت املؤّسسات، حول توفّر التقنيّني والتقنيّات خالل 
متوفّرون  والتقنيّات  التقنيّني  أّن  عّد  فبعضهم  األزمات، 
خالل األزمات، لكْن ال عمل لهم،  "موجودون، ولكْن يجب 
أن يكون هناك عمل أّوالً". أّما بعضهم اآلخر من املبحوثني 
التقنيّني  يف  نقٍص  وجود  إىل  فأشاروا  واملبحوثات،  
تراجعت  الراهن  التدهور  ومع  األزمات،  قبل  والتقنيّات 
أعدادهم بقْدٍر كبريٍ؛  بسبب الهجرة والسفر، وانتقالهم 
وبعضهم  للسفر..  "يسعى  أُخرى  عمٍل  مجاالت  إىل 

سافروا.. واآلخر يجرّب أن يبحث عن عمٍل آخر". 

أّن  الغالبيّة العظمى من املبحوثني واملبحوثات  وأكّدت 
التقنيّني والتقنيّات املختّصني بالفّن األدايّئ يعملون يف 
قطاعاٍت أُخرى، وذلك لعّدة أسباٍب، منها: أّن اختصاصهم 
الوضع  ألّن  أو  أُخرى،  مجاالٍت  يف  العمل  من  ميّكنهم 
إىل  تدفعهم  القطاع،  يف  العمل  وظروف  االقتصادّي، 
التي  األُخرى  املجاالت  وأهّم  أُخرى.  مجاالٍت  يف  العمل 
يعمل فيها التقنيّون والتقنيّات املختّصون: تأجري املعّدات 
التلفاز،  اإلعالنات،  وبيعها،  واإلضاءة  بالصوت  الخاّصة 
رشكات(،  حفالت   - )أعراس  الحفالت  التعليم،  السينام، 

املالهي الليليّة، املطاعم.
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والتقنيّات  التقنيّني  إىل  بالنسبة  أنّه  "أعتقد  أجورهم، 
أقّل،  مبعاٍش  يعملون  أنّهم  موضوع  هناك  السورينّي 
التقنيّني  حساب  عىل  بتوظيفهم  العديد  يقوم  وبذلك 
والتقنيّات اللبنانيّني". كذلك حرص العديد من مصادر التمويل 
األمر  والالجئات،  الالجئني  ومبواضيع  والالجئات،  بالالجئني 
أقّل،  الفنيّة  املواضيع  اختيار  حريّة  مساحة  جعل  الذي 
واعتامدها عىل ما يريد التمويل القادم لألزمة السوريّة.

األداء  فنون  قطاع  يف  والتقنيّات  التقنيّون  يعاين 

العمل  التي تحول دون توفّر  التحّديات  العديد من  من 

مجاالت  يف  القطاع  يعاين  حيث  ألغلبيّتهم؛  الالئق 

توفّر فرص العمل املالمئة لقدرات التقنينّي والتقنيّات 

العادل،  التعويض  توفّر  إىل  إضافًة  وطموحاتهم، 

والحامية  والنفسيّة،  الجسديّة،  الحامية:  ورشوط 

املمكنة  البيئة  توفّر  وأخرياً،  واالستقرار،  االجتامعيّة، 

الحوار  يف  واملشاركة  والتنظيم،  التعبري،  لحريّة 

يف  الهيكليّة  االختالالت  إىل  ذلك  ويعود  املجتمعّي. 

االقتصاد اللبنايّن الذي يعاين ضعف القطاعات اإلنتاجيّة، 
املتنّفذة،  والسياسيّة  االقتصاديّة  النخبة  وهيمنة 
والتفاوت بني املناطق والفئات املجتمعيّة، إضافًة إىل 
العمل  بيئة  تضمن  التي  والسياسات  الترشيعات  ضعف 

ظروف عمل 
التقنيين والتقنّيات

االقتصاد  يف  املنظّم  غري  العمل  ويسود  املناسبة. 
واألحوال  العاملة،  القوى  مسح  فبحسب  اللبنايّن؛ 
يقّدم  الذي   ،20194-  2018 لبنان  يف  لألرس  املعيشيّة 
مؤرّشاً مهاّمً عىل حالة التشغيل يف لبنان قبل األزمات، 
55 % من املشتغلني  تشّكل العاملة غري املنظّمة قرابة 
واملشتغالت يف لبنان؛ أّما يف قطاع الفنون، والرتفيه، 
من   % 59 املنظّمة  غري  العاملة  فتشّكل  والتسلية، 
العاملة  وترتبط  القطاع.  يف  واملشتغالت  املشتغلني 
يف  والعامالت  العاملني  حقوق  بغياب  املنظّمة  غري 

األجر العادل، والحامية االجتامعيّة، والعقود وغريه. 

وأّدت األزمات املتالحقة إىل تدهور ظروف العمل من 

حيث توفّر فرص العمل، والتعويض، والحامية. ويف هذا 

اإلطار ركّز املبحوثون واملبحوثات عىل أّن التحّدي الرئيس 
الفنّي،  اإلنتاج  عجلة  إعادة  هو  القريب  املستقبل  يف 
واملحافظة عىل استمراريّتها، وخلق فرص عمٍل للفّنانني 
رفع  تحّدي  ذلك  ييل  والتقنيّات.  والتقنينّي  والفّنانات، 
حياٍة  لتوفري  وكافيًة  منصفًة  لتكون  والتعويضات  األجور 
املبحوثون  ذكر  كام  والعقود".  املنصفة  "األجور  كرميٍة 
واملبحوثات أهميّة تأمني رشوط الحامية والسالمة يف 
التقنيّني  والعامالت  العاملني  حقوق  وضامن  العمل، 
والتقنيّات يف القطاع، مبا يف ذلك توفري رشوط العمل 

الالئقة. 

ويف هذا اإلطار ركّز املبحوثون واملبحوثات عىل رضورة 
املجال  إدارة  شأنها  من  وترشيعاٍت  سياساٍت  وجود 
نقابة  ووجود  خصوصاً،  والتقنيّني  عموماً،  الثقايّف 
للتقنيّني والتقنيّات، أو اتّحاٍد لحامية حقوقهم، وقوانني 

والتقنيّات،  والتقنيّني  والفّنانات،  للفّنانني  وأماٍن  حاميٍة 
وتحديٍد للحّد األدىن لألجور. والتأكيد عىل أهميّة تطوير 
دور الفاعلني والفاعالت يف دعم العمل الفنّي والتقنّي؛ 
وذلك من خالل توسيع دور املؤّسسات الرسميّة املتمثّلة 
للقطاع عاّمًة،  بوزارة الثقافة، ليكون أكرث كفاءًة ودعامً 
من خالل السياسات، والتنسيق، والتمويل للقطاع عاّمًة، 

ولًًلتقنيّني والتقنيّات خاّصة.

يضاف إىل ذلك الدور املهّم الذي ميكن أن تلعبه البلديّات 
لبنان.  عْب  الثقايّف  العمل  فضاءات  توسيع  خالل  من 
عىل  الحفاظ  أهميّة  عىل  واملبحوثات  املبحوثون  وركّز 
دور منظاّمت املجتمع املديّن وتعزيزه؛ بتقديم الدعم 
العريّب  الصندوق  مثل:  التقنّي،  أو  العينّي،  أو  املايّل، 
للثقافة والفنون-آفاق، املورد الثقايف، اتّجاهات – ثقافة 
إضافًة  الكثري؛  وغريها  لألمل،  العمل  مؤّسسة  مستقلّة، 
الخاّصة من  الجهات  الفرديّة، وتعزيز دور  إىل املبادرات 
خالل تقديم الدعم، مثل: البنوك، الفنادق، املصارف، قطاع 
الدوليّة  الجامعات، إضافًة إىل دور املنظاّمت  الخدمات، 
األورويّب،  االتّحاد  مثل:  القطاع،  دعم  يف  واإلقليميّة 
ومؤّسسات األمم املتّحدة، والسفارات، واملراكز الثقافيّة، 
عىل  والرتكيز  والخليجيّة،  األوروبيّة  الدوليّة  واملنظاّمت 
العمل  بيئة  وتوفري  والتقنيّات،  التقنيّني  متكني  وضع 
فنون  قطاع  يف  العمل  أولويّات  ضمن  لهم  املناسبة 

األداء.

4  إدارة اإلحصاء املركزي )2020(: مسح القوى العاملة واألحوال املعيشية لألرس يف لبنان 2018-2019
http://www.cas.gov.lb/index.php/all-publications-en#labour-force-and-household-living-conditions-survey-2018-2019-lebanon 
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عّد املشاركون واملشاركات يف البحث أّن قطاع الفنون 
نحٍو  عىل  األزمات  قبل  للعمل  فرصاً  يوفّر  كان  األدائيّة 
لألعامل  الجمهور  طلب  توفّر  مع  ذلك  وترافق  مقبول، 
مهمٌّ  جزٌء  ويعتمد  العاصمة،  يف  يرتكّز  لكّنه  األدائيّة، 
أخذ  القطاع  نشاط  لكّن  الخارجّي.  التمويل  عىل  منه 
2018. إاّل أّن األزمات: السياسيّة، واملاليّة،  بالرتاجع منذ 
العمل  مجال  عىل  أثّرت   2019 عام  نهاية  منذ  والصحيّة 
الخباء،  واملبحوثات  املبحوثني  جميع  باتّفاق  الفنّي 
أصبحت  العمل  فرص  أّن  عىل  أكّدوا  منهم  والغالبيّة 
وفقد  كامل،  نحٍو  عىل  األعامل  وتوقّفت  معدومًة، 
أعاملهم  والتقنيّات  والتقنيّون  والفّنانات،  الفّنانون 
بتوقّف اإلنتاج، واملرسح، والسينام "ال توجد فرص عمل؛ 
من  محدوٌد  عدٌد  أشار  بينام  عروض".  وجود  عدم  بسبب 
نادرٍة  عمٍل  فرص  وجود  إىل  واملبحوثات  املبحوثني 
وضعيفٍة جّداً خالل األزمات، ويعود ما تبّقى من أعامٍل 
عىل  مرّصٍة  فرديٍّة  ومبادراٍت   ، أجنبيٍّ متويٍل  وجود  إىل 
االستمرار عىل الرغم من كّل التحّديات "انعدام التمويل 
ممثّلو/ ذلك  وأكّد  واألصدقاء".  املدين  املجتمع  غرّي 
اإلنتاجات  غياب  عىل  أكّدوا  الذين  املؤّسسات  ممثاّلت 
للتقنيّني  العمل  فرص  توفّر  كثرياً  قلّص  ما  الفنيّة، 
هناك  ليس  والجمود  االنهيار  حاالت  "مع  والتقنيّات، 
ممثيّل/ممثاّلت  بعض  لكّن  املرسح".  يف  عمل  فرص 
نحٍو مؤقٍّت  زاد عىل  التمويل  أّن  املؤّسسات أشار إىل 
بعد انفجار بريوت؛ حيث عمل التفجري عىل زيادة االنتباه 

إىل املنطقة والبلد، وما تعانيه.

توفر فرص العمل

مستويات األجور

التمويل  فوجود  ومستمّراً؛  دامئاً  تحّدياً  التمويل  ويعدُّ 
عاّمًة،  الفنّي  العمل  يف  لالستمرار  أسايسٌّ  رشٌط 
للفّن  الدولة  متويل  ضعف  مع  خاّصًة  خصوصاً،  والتقنّي 
والثقافة. وأشار بعض ممثيّل/ممثاّلت املؤّسسات إىل 
بوصفهم  والتقنيّات  للتقنيّني  امليزانيّات  رصد  أهميّة 
عىل  عادًة  يركّز  فالتمويل  العمل،  يف  أساسيّاً  رشيكاً 
األعامل عاّمًة، وال يركّز عىل ميزانيّاٍت مناسبٍة للتقنيّني. 

بحسب املبحوثني واملبحوثات الخباء، وممثيّل/ممثاّلت 
املؤّسسات، تتحّدد مستويات األجور حسب نوعيّة العمل، 
التمويل،  حسب  وكذلك  إلنجازه،  الالزم  والوقت  وحجمه، 
التقنيّني والتقنيّات زهيدٌة  أّن أجور  أّن املتعارف عليه  إاّل 
والتقنيّات  التقنيّون  يرتك  لذلك  كارثيّة،  "األجور  عموماً 
الخارج".   يف  للعمل  يسافرون  أو  القطاع،  يف  العمل 
اإلنتاج،  ُمديري/مديرات  بني  كبريٍ  بقْدٍر  األجور  وتتفاوت 
)املهندسني  واإلضاءة  الصوت  ومصّممي/مصّمامت 
املرسح،  تقنيّي/تقنيّات  وبني  جهة،  من  واملهندسات( 
والسوريّات  السوريّون  يتقاىض  كام  واإلضاءة.  والصوت، 
أجوراً أقّل من اللبنانيّني واللبنانيّات؛ أّما يف ظّل األزمات، 
فقد تراجعت األجور عىل نحٍو حادٍّ، كام تقلّصت -بقْدٍر كبريٍ- 

فرص العمل، مع تراجع اإلنتاج الفنّي والثقايّف. 

حسب  األزمات،  قبل  والتقنيّات  التقنيّني  أجور  وتراوحت 
30 و150  املبحوثني واملبحوثات، فللتقنّي والتقنيّة بني 
 733 بني  شهريٌّ  معاٌش  أو  اليوم،  يف  أمريكيّاً  دوالراً 

أجور  مقابل  والتقنيّة  التقنّي  ويتقاىض  دوالر.   و1000 
الفّك والرتكيب قرابة 50 دوالراً يف اليوم؛ أّما مدير/مديرة 
بني  أجورهم  فترتاوح  اإلنتاج،  مدير/مديرة  أو  املرسح، 
150 و300 دوالر يف اليوم.  بينام تبلغ أجور مهنديس/

و4000   1000 بني  شهريّاً  واإلضاءة  الصوت  مهندسات 
من  الكثري  يحصل  ال  املتدنّية،  األجور  إىل  إضافًة  دوالر. 
اإلضايّف،  العمل  تعويضات  عىل  والتقنيّات  التقنيّني 
يحصل  وال  العمل،  ضغط  يزداد  العمل  مواسم  ففي 
لساعات  العادل  التعويض  عىل  والتقنيّات  التقنيّون 

الطويلة. العمل 

)البنك  الدويّل  للبنك  تقريٍر  وبحسب  األزمات،  ظّل  يف 
اللبنايّن  الناتج املحيّل اإلجاميّل  تراجع   )2021 الدويل، 
55 مليار دوالر  20 مليار دوالر مقارنًة بقرابة  إىل قرابة 
باملئة   64 قرابة  انكمش  االقتصاد  إّن  أي:  2018؛  لعام 
خالل ثالث سنوات فقط. وترافق ذلك مع ارتفاع معّدالت 
مع  باملئة   40 إىل   2019 عام  باملئة   11.4 من  البطالة 

.)2021 2020 )البنك الدويل،  نهاية عام 

يف  حادٌّ  هبوٌط  الخطر  االقتصادّي  الرتاجع  عىل  وترتّب 
قيمة العملة املحليّة التي أصبحت قيمتها يف ترشين 
قيمتها  من  فقط  باملئة   6 قرابة  تعادل   2021 الثاين 
أسعار  يف  حادٍّ  ارتفاٍع  مع  ذلك  وترافق   ،2019 آب  يف 
املستهلك وتكاليف املعيشة، فقد بلغ معّدل التضّخم 
باملئة، وهي   464 2019 قرابة  2021 وأيلول  أيلول  بني 
والتسلية،  االستجامم،  قطاع  تضّخم  معّدالت  مقاربة 
والثقافة 456 باملئة؛ أّما معّدالت تضّخم املواّد الغذائيّة، 
يعكس  الذي  األمر  باملئة،   1890 ذاتها  للفرتة  فبلغت 
خطورة التدهور يف األوضاع املعيشة، وارتفاع معّدالت 

الفقر .
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بسبب  وتعويضاتهم؛  والتقنيّات  التقنينّي  أجور  يف 

خسارة فرص العمل بالكامل، أو انخفاض األجور بسبب 

اللبنانيّة،  باللرية  للدفع  والتحّول  الرصف،  سعر  انهيار 

وقلّة العمل، األمر الذي أّدى إىل أّن التقنينّي والتقنيّات 

"انخفاض القيمة الرشائيّة  يعملون بأجوٍر منخفضٍة جّداً 

واملعاشات". للبدالت 

ساعات العمل 
واستمراريته

يتّسم العمل يف القطاع باملوسميّة؛ إْذ تزداد األعامل يف 
الصيف  مهرجانات  مثل:  والثقافيّة،  السياحيّة  املواسم 
الخباء،  واملبحوثات  املبحوثني  أغلبيّة  وأكّد  واألعياد، 
املوسميّة  الطبيعة  املؤّسسات  وممثيّل/ممثاّلت 
املؤقّتة للعمل يف كّل لبنان، ويعتمد عىل كميّة اإلنتاج 
أّما املوظّفون  بالنسبة إىل املتعاقدين واملتعاقدات؛ 
واملوظّفات يف املرسح، أو يف املؤّسسات العاّمة، فإّن 
عملهم دائٌم، ولكّن عددهم قليل، "مؤقّت للمتعاقدين 
واملتعاقدات، دائم ملوظّف/موظّفة املرسح". ويعاين 
التقنيّون والتقنيّات نتيجة الطبيعة املؤقّتة واملوسميّة 
للعمل نتيجة انتشار العمل غري املنظّم، وغياب الضامنات 
والتأمينات التي تؤّمن استقرار دخلهم، وتوفّر لهم الحّد 

األدىن من الحامية االجتامعيّة. 

العمل  ساعات  تفاوت  عن  واملبحوثات  املبحوثون  وعّب 
الفعليّة؛ إْذ تراوحت بني 4 ساعات يف اليوم إىل 12 ساعة 
عمل يف اليوم، وقد تصل يف بعض الحاالت إىل العمل 
عىل مدار الساعة قبل العروض ويف أثنائها. ويرتبط عدد 
ساعات العمل بعّدة عوامل: حيث يزداد ضغط العمل يف 
وتنسيق  وتركيب،  بروفات،  من  للتحضري  األخرية  املراحل 
"غالباً دوام من 8 ساعات ويف املواسم دوامان متتاليان 

)ميكن أن تصل إىل 24 ساعة(". 

من  االنتهاء  حتّى  الفنّي  العمل  تقديم  خالل  وكذلك 
العرض. وأكّد ممثّلو/ممثاّلت املؤّسسات ذلك؛ إْذ أجمعوا 
وال  العمل،  ساعات  يف  محّدٌد  وقٌت  يوجد  ال  أنّه  عىل 
يُلتَزَُم بقوانني تحديد ساعات العمل؛ إْذ يُستَثَْمُر التقنيّون 
املبحوثني  بعض  وأكّد  والّليل.  النهار  كامل  والتقنيّات 
واملبحوثات عىل اختالف سياسات املنتجني واملنتجات، 
الغالبيّة،  أو  املؤّسسات،  فبعض  الفنيّة؛  واملؤّسسات 
والتقنيّات  للتقنيّني  املناسبة  الزمنيّة  املساحة  توفّر  ال 
العروض  قُبيل  العمل  ساعات  يزيد  ما  للعمل،  للتحضري 
مالمئٍة  غري  عمٍل  ظروف  يف  ذلك  ويتّم  أثنائها،  ويف 
من حيث االسرتاحات، أو تعويض ساعات العمل اإلضافيّة، 
واملنتجني  املؤّسسات  لبعض  قليلٍة  استثناءاٍت  مع 

واملنتجات.
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هناك اتّفاٌق بني املبحوثني واملبحوثات عىل أنّه يف 

حاميٌة  وال  ضامٌن،  وال  تأمنٌي،  يوجد  ال  الحاالت  غالبيّة 

دور  غياب  إىل  ذلك  ويعود  الفنّي،  العمل  مجال  يف 

وحاميتهم  موظّفيها  ضامن  يف  والقوانني  النقابة 

"ال توجد عقود، أو ضامن، أو تأمني، إاّل يف املهرجانات 
فُهم  والتأمني،  بالعقود  يتمتّع  من  أّما  الضخمة". 
املوظّفون واملوظّفات يف املرسح، والرشكات التي 
حاميتهم  لضامن  موظّفيها  عقود  تسجيل  عىل  تعمل 

تأمني صّحّي".  "ضمن املسارح عادًة يوجد 

عىل  ركّز  فالترشيع  للتقنيّني،  الحامية  صعوبة  وتزداد 
الحّق  ومنحهم  عملهم،  وظروف  والفّنانات،  الفّنانني 
التقنيّني  يشمل  ال  القانون  لكّن  النقايّب،  العمل  يف 
حول  التفاوض  عىل  قدرتهم  أضعف  ما  والتقنيّات، 

عملهم. وظروف  حقوقهم، 

وأشار العديد من الخباء املشاركني إىل غياب إجراءات 
التعامل بجديٍّة مع قواعد  الرئيسة أحياناً، وعدم  األمان 
ممثّلو/ممثاّلت  وأشار  أُخرى.  أحياناً  وإجراءاته  األمان 
املؤّسسات إىل انتشار االتّفاقات الشفهيّة بدون عقوٍد 
والتقنيّات،  والتقنيّني  واملنتجات،  املنتجني  بني  مكتوبٍة 
ما يحرمهم من التأمني والضامن، مع خطر فقدان العمل 
يف أّي وقت. وعىل الرغم من أّن بعض املسارح تقوم 

الحماية والتأمين 
والضمان

الكثري من  لكّن  والعامالت فيها،  العاملني  عىل  بالتأمني 
الذي  العقد  ميلكون  ال  التقنيّني  والعامالت  العاملني 
يثبت حقوقهم. يف هذا السياق ذكر بعض املشاركني 
العقود  توقيع  يشرتط  املمّولني  بعض  أّن  واملشاركات 

والتأمني عىل العاملني والعامالت يف املرشوع.   

وذكر بعض املبحوثني واملبحوثات عدم تقديم تعويض 
ِقبل  من  واملتعاقدات  للمتعاقدين  حتّى  الخدمة  نهاية 
بعض املؤّسسات واملنتجني واملنتجات، وغياب الضامن 
الجنسيّة  من  والعامالت  العاملني  يشمل  االجتامعّي 
يحصل  ال  الضامن،  يف  التسجيل  مع  فحتّى  السوريّة، 
إّن  الضامن.  تعويضات  عىل  السوريّان  والتقنيّة  التقنّي 
الضامنات،  وغياب  التقنيّني،  مبهنة  املرتبطة  املخاطر 
التقنيّني  ويدفع  واستقراره،  العمل  نوعيّة  عىل  يؤثّر 

والتقنيّات نحو قطاعاٍت أُخرى. 

المعّدات 
والتجهيزات 

يعّد توفّر التجهيزات املناسبة جزءاً رئيساً من بيئة عمل 
احرتايفٍّ،  أداٍء  لتحقيق  ورشطاً  والتقنيّات،  التقنيّني 
أّن  املؤّسسات  ممثّلو/ممثاّلت  يرى  املجال  هذا  ويف 
املسارح،  بعض  يف  األدىن  بحّدها  متوفّرٌة  املعّدات 
وغري متوفّرٍة يف مسارح أُخرى، فاملعّدات والتجهيزات 
قليلٌة، وغري مواكبٍة للتطّور، ما يدفع الِفرَق إىل الّلجوء 
واألدوات  واإلضاءة،  بالصوت،  املتخّصصة  الرشكات  إىل 
مرتفعة  بتكاليف  الحديثة  املعّدات  واستئجار  التقنيّة، 
مشكلة  وجود  بسبب  األدوات  تُستأَجر  الوقت  "معظم 
حيث  من  أّما  التطّور".  مواكبة  نستطيع  االسترياد...ال 
فأغلبيّة  االستثناء،  هو  فهذا  للمعّدات،  الفريق  ملكيّة 
الرشكات.  أو  املسارح،  يف  املعّدات  إىل  تلجأ  الِفرَق 
إْذ  تحّديات املعّدات والتجهيزات؛  تفاقمت  األزمات  خالل 
تدهورت قيمة العملة املحليّة، ما رفع تكاليف التجهيزات 
التحويالت  أزمة  أْسهمت  كام  الخارج،  من  تستورد  التي 
التمويل،  توفّر  لو  حتّى  االسترياد  صعوبة  يف  املاليّة 
ما  التبديل،  قطع  عىل  الحصول  إمكانيّة  ذلك  عّقد  كام 
ومع  الصيانة.  تكاليف  وارتفاع  األعطال،  زيادة  إىل  أّدى 
العروض،  من  العظمى  الغالبيّة  وتوقّف  كورونا،  جائحة 
تسارع تقادم املعّدات، وفقدانها لقيمتها، كام تعرّضت 
كبريٌة  "أزمٌة  بريوت  انفجار  نتيجة  لألرضار  املعّدات  بعض 

يف املعّدات؛ ألّن تكاليف الصيانة أصبحت عاليًة جّداً".
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خلق  يف  رئيساً  عامالً  العمل  فريق  ضمن  العالقة  تعّد 
ظروف عمٍل الئقٍة ومحّفزٍة عىل اإلنتاج واإلبداع، ويف هذا 
إْذ ذكر أكرثيّة املبحوثني  الباحثني؛  إجابات  تنّوعت  املجال 
واملبحوثات أّن العالقة عادًة ما تكون جيّدًة، ويكون هناك 
عمٌل بروح الفريق، ويسود االنسجام يف املرسح، أو يف 
بعض  يف  اختالفات  هناك  تكون  قد  ولكْن  العمل،  مكان 
وجهات النظر"، و"يعاملون التقنّي والتقنيّة كام يعاملون 
ممثيّل/ غالبيّة  ذلك  وأيّد  الفريق".  أفراد  من  فرٍد  أّي 

ممثاّلت املؤّسسات. 

غري أّن بعض املبحوثني واملبحوثات الخباء عّدوا أّن العالقة 
واملخرجة  املخرج  وقدرة  األشخاص،  مبهنيّة  مرشوطٌة 
عىل إرساء روح الفريق بني الفنّي والتقنّي، "تعود إىل 
العالقة".  أن يجري الحسم يف هذه  األشخاص، ال ميكن 
أّما عدٌد آخر من املبحوثني واملبحوثات، فأشار إىل أنّه ال 
توجد هناك مشاركة بني الفريق الفنّي والفريق التقنّي، 
الفريق  إىل  الفنّي  الفريق  من  فوقيًّة  نظرًة  هناك  وأّن 
التقنّي، وأّن هذه العالقة قد تكون متشّنجًة وباردة "قليالً 
دامئاً  العمل..  فريق  من  جزءاً  /التقنيّة  التقنيُّ يكون  ما 
تجد هناك خلالً يف التواصل بني التقنّي/التقنيّة وفريق 

العمل، وعدم تنسيق". 

التقنيّني  دور  حول  واملبحوثات  املبحوثني  آراء  وتفاوتْت 
والتقنيّات يف املساعدة يف اإلنتاج واإلدارة؛ حيث عّبْت 
أكرثيٌّة بسيطٌة عن غياب دور التقنيّني والتقنيّات يف هذا 
املجال؛ بسبب التخّصص وتوزيع العمل "ال يساعدون يف 
نسبًة  لكّن  اإلداري".  الشأن  يف  يساعدون  و"ال  اإلنتاج"، 
من املبحوثني واملبحوثات عّبوا عن مساهمة التقنيّني 
والتقنيّات أحياناً يف هذه املجاالت، وذلك حسب العرض، 
العمل،  إدارة  مع  العالقة،  نوع  وحسب  الشخص،  وحسب 
عمل  كان  إن   ..." كبري  عمل  ضغط  هناك  كان  حال  ويف 

مجموعة أصدقاء، يكون العمل جامعياً". 

وبالنسبة إىل املساعدة يف مجاالٍت غري اإلنتاج واإلدارة، 
التقنيّني  أّن  واملبحوثات  املبحوثني  من  عدٌد  فريى 
األعامل  مثل:  األمور،  من  كثريٍ  يف  يساعدون  والتقنيّات 
اللوجستيّة، وأعامل: الديكور، واألزياء، واإلضاءة، والصوت، 
والكهرباء، وقد يساعد يف اإلخراج، خاّصًة يف حاالت ضغط 

العمل، أو أّن الجميع يعمل كفريٍق واحد.
 

أن  يجب  والتقنيّات  التقنيّني  أّن  عىل  اتّفاٌق  هناك  كان 
يحرضوا قبل أيّام من العرض ليتمّكنوا من تنفيذ التعليامت 
الخاّصة بالديكور، واإلضاءة، والصوت، كام أّن هناك جزءاً 
من املبحوثني واملبحوثات أشاروا إىل أّن عىل التقنيّني 
والعصف  باملرشوع  البدء  منذ  املشاركة  والتقنيّات 
العمل،  تفاصيل  بكّل  ملّمني  ليكونوا  للعمل؛  الذهنّي 
"مثاليّاً عند العصف الذهنّي...ولكْن فعليّاً يشاركون قبل 
أشاروا  واملبحوثات  املبحوثني  من  وقلّة  بأيّام".  العرض 

إىل رضورة املشاركة يف جميع املراحل. 

العالقة مع بقّية فريق العمل

التقنيّون  ليشارك  مساحة  هناك  أّن  أكّدوا  األكرثيّة 
والتقنيّات رأيهم يف األعامل الفنيّة "…. املجال مفتوٌح 
ألّي اقرتاٍح، لكْن يسيطر الرتّدد عىل التقنيّني والتقنيّات؛ 
بسبب قلّة الخبة واالختصاص". وتعود إمكانيّة املشاركة 
إىل املخرج، وشخصيّة التقنّي والتقنيّة، وخبتهام يف 
املبحوثني  من  قلٌّة  عّبت  بينام  العمل.  مع  التعاطي 
التقنيّني  ملشاركة  مساحة  توجد  ال  أنّه  عن  واملبحوثات 
أّن  والتقنيّات يف االقرتاحات، ويجب أن يلتزم بعمله، أو 

هناك مساحًة محدودًة جّداً.
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أكّد غالبيّة املبحوثني واملبحوثات أّن التأهيل والتدريب 

ذايتٌّ، وأّن العامل التقنّي يف هذا املجال يعمل عىل 

"]التدريب[ قليٌل،  العمل ذاتيّاً  تطوير مهاراته من خالل 

يخّص  فيام  أّما  ذاتيّة".  وتدريباٍت  خباٍت  عىل  يعتمد 
عددها  إّن  تقول:  اآلراء  أكرث  فكانت  الذايتّ،  غري  التدريب 
مرتفعة.  تكلفتها  األوقات  بعض  ويف  وضعيٌف،  قليٌل 
التي تقّدم  الجامعات  التدريب يكون من خالل  فأكرثيّة 

التقنيّات  ومواكبة  الشمول  حيث  من  متفاوتًة  برامَج 

وغري  الخاّصة،  املؤّسسات  بعض  تقّدم  كام  الحديثة، 

التقنيّني  تدريب  مجال  يف  محدودًة  برامَج  الربحيّة، 

املشاركني  والخبريات  الخباء  بعض  وأشار  والتقنيّات.  

إىل اعتامد الكثري من التقنيّني والتقنيّات عىل املصادر 
املتاحة عىل اإلنرتنت؛  لتطوير مهاراتهم التقنيّة،  وتعزز 
ذلك خالل جائحة الكورونا؛ حيث ازدادت املصادر املتاحة 

إلكرتونيّاً. 

املبحوثون  اقرتح  والتأهيل،  التدريب  فرص  ندرة  مع 
واملبحوثات رضورة فتح باب الدراسة، والتأهيل، ومتابعة 
وتوسيع  أكادمييٍّة،  اختصاصاٍت  وإيجاد  املهنة،  تطّورات 
ومعاهد  ومؤّسسات،  معاهد  وفتح  التخّصص،  خيارات 
للتقنيّني  أكادمييّة  "خلق  مقبولة  وبتكلفة  تدريبيّة، 
والتقنيّات". وستُستَْعرَُض املهارات التي تحتاج إىل تأهيٍل 

يف القسم اآليت.

كام ذُكر أعاله: توجد بعض املؤّسسات التي تعمل عىل 
وتدريبهم.  وتأهيلهم،  والتقنيّات،  التقنيّني  تعليم 
الجامعة  مثل:  الجامعات،  املؤّسسات:  هذه  وتتضّمن 
اللبنانيّة األمريكيّة، والجامعة اللبنانيّة، وجامعة القّديس 
عمل  وورشات  الدوليّة؛  اللبنانيّة  والجامعة  يوُسف، 
أو  مدينٍّ،  مجتمعٍ  منظاّمت  قبل  من  منظّمة  متخّصصة 
قطاعاً خاّصاً، مثل: فرقة زقاق، وفرقة كون، واتّجاهات-
والعمل  ألوان،  وأشكال  ومقامات،  مستقلّة،  ثقافة 
أفراد، مثل: هالكوب در  ِقبل  أو ورشات عمل من  لألمل؛ 
غوكاسيان، ومحمد فرحات، وعالء منياوي. أّما فيام يخّص 
والباحثات  الباحثون  أشار  فقد  والتدريب،  التعليم  جودة 
املؤّسسات  لدى  الشهادات  ينقصها  جيّدٌة،  أنّها  إىل 
كام  الجامعات،  لدى  االحرتافيّة  من  واملزيد  التدريبيّة، 

أنّها مرتفعة التكاليف. 

تقاربت وجهات نظر الخباء والخبريات، وممثيّل/ممثاّلت 
لدى  تطويٍر  إىل  تحتاج  التي  للمهارات  املؤّسسات 
التقنيّني والتقنيّات، ويوضح )الشكل8 أ أو ب( ترتيب هذه 
املبحوثون  عّد  إْذ  األولويّة؛  حسب  املطلوبة  املهارات 

التأهيل والتدريب 
)أو التدريب الذاتي(

المهارات التي تحتاج إلى تطوير 
لتقنيي/تقنّيات العمل األدائي

واملبحوثات أّن املعارف التقنيّة أهّم املهارات املطلوبة، 
يف  التخّصصات  تطوير  خالل  من  تطويٍر  إىل  وتحتاج 

التعليميّة،  الجامعات واملعاهد 

الحديثة،  للتقنيّات  التخصصيّة  العمل  ورشات  وتكثيف 
لتشمل الكادر التقنّي، إضافًة إىل تطوير هذه املهارات 
التدريب املستمّر. ويشمل  العمل،  والرتكيز عىل  خالل 
والصوت،  واإلضاءة،  الخاّصة،  املؤثّرات  إتقان  ذلك: 
الخشبة،  وإدارة  والتشغيل،  والرتكيب،  والتصميم، 
ومعرفة  للتقنيّات،  اإلخراجّي  البعد  معرفة  إىل  إضافًة 

كافًّة.    صيانتها  وطرائق  واألدوات،  التجهيزات،  أنواع 

واملبحوثات  املبحوثون  اختار  الثانية:  املرتبة  ويف 
التقنّي  العمل  من  بكلٍّ  املرتبطة  النظريّة  املفاهيم 
التفاعل  من  والتقنيّات  التقنيّون  ليتمّكن  والفنّي؛ 
العضوّي مع العمل اإلبداعّي مبراحله املختلفة. ويشمل 
ومفاهيمه،  اإلبداعّي  العمل  أساسيّات  معرفة  ذلك: 
والقدرة عىل قراءة النّص وتحليله، ومعرفة بيئة العمل، 
والتقنيّات  التقنيّون  ويحتاج  املحيط.  بالسياق  وعالقته 
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الفنّي؛  الحّس  النظريّة، إضافًة إىل  إىل هذه املعارف 
إبداعيٍّة  بطريقٍة  وتنفيذه  العمل  تصميم  من  ليتمّكنوا 

العمل، غرض  مع  تتناسب 

تكون  بحيث  عملهم؛  توصيف  إدراك  نفسه  الوقت  ويف 
مساهمتهم بّناءًة بدون التعّدي عىل بقيّة االختصاصات 
يف فريق العمل. وتال ذلك الرتكيز عىل مهارات التواصل، 
والعمل الجامعّي؛ بغية تطوير الفهم املشرتك، وتبادل 
ضمن  التحّديات  ملواجهة  املقرتحات  وتقديم  األفكار، 
فريق العمل، ومع البيئة املحيطة. ويف هذا السياق ركّز 
املبحوثون واملبحوثات عىل أهميّة احرتام آراء اآلخرين، 
فريق  ضمن  العالقات  يف  التهميش  أو  التمييز،  ورفض 
العمل، وااللتزام بأخالقيّات عمٍل رفيعٍة واحرتافيٍّة تضمن 
سالمة املشاركني واملشاركات، واحرتامهم يف العمل، 
باملبادرة  والتحيّل  والصب،  واالنضباط،  الوقت،  واحرتام 
مهاراٍت  واملبحوثات  املبحوثون  أضاف  كام  واالبتكار، 
رئيسًة للعمل التقنّي، مثل: املعرفة، وااللتزام بإجراءات 
الوقاية والحامية املهّمة لتوفري بيئة عمٍل الئقٍة وآمنة.

 
كام ركّز عدٌد أقّل من املبحوثني واملحبوثات عىل املهارات 
اللغويّة لالطاّلع عىل التقنيّات الحديثة، والتفاعل مع الِفرق 
والثقافات،  الجنسيّات  مختلف  من  والتقنيّات  والتقنيّني 
خاّصًة يف ظّل إمكانات التعلم والتواصل عن بُعد، املتوفّرة 
إعداد  مهارة  تالياً  واملبحوثات  املبحوثون  ورتّب  بكرثة. 
التقارير وامليزانيّات؛ ليكونوا مساعدين ومساِعدات يف 

املجال اإلدارّي واملايّل.
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اعتمد هذا البحث إطاراً تحليليّاً مركباً من إطار االقتصاد 

والفرص،  القدرات  ومقاربة  الثقايّف،  السيايّس 

األدائيّة، وفعاليّة  الفنون  تحليل حوكمة قطاع  بهدف 

والفاعالت،  الفاعلني  وأدوار  الثقافيّة،  السياسة 

عام  منذ  بلبنان  حلّت  التي  املتعاقبة  األزمات  وأثر 

والعامالت  العاملني  قدرات  البحث  يشّخص  كام   ،2019

الكادر  سامت  أهّم  واكتشاف  القطاع،  يف  التقنيّني 

استجابٍة  بأشكال  التفكري  بغية  القطاع؛  يف  التقنّي 

فرص  وتعزيز  القطاع،  هذا  لدعم  ومتكاملٍة  واسعٍة 

املحتوى  تصميم  إىل  إضافًة  به،  املرتبطة  العمل 

ديناميكيّاً،  ليكون  مهارات؛  برنامج  ضمن  التدريبّي 

والعمليّة.  النظريّة  الفجوات  ردم  عىل  ويعمل 

منتظمٍة  شبه  مقابلًة   127 ليشمل  البحُث  َم  وُصمِّ

وممثاّلت  وممثّلني  وخبريات،  خرباء  مع  معّمقة 

قام  األداء،  فنون  قطاع  يف  تعمل  ملؤّسساٍت 

األداء،  فنون  قطاع  من  وباحثات  باحثون  بتنفيذها 

كام نوِقَشت النتائج األوليّة للبحث مع خرباء وخبريات، 

وناشطني وناشطات يف مجال فنون األداء يف لبنان 

العربيّة.  واملنطقة 

 

التي  الهيكليّة  التحّديات  تحديد  إىل  البحث  خلص 

وتحّولت  األزمات،  قبل  األداء  فنون  قطاع  منها  عاىن 

السياسيّة،  األزمات:  تتابع  مع  مصرييٍّة  تحّدياٍت  إىل 

رأس  عىل  ويأيت  واألمنيّة.   والصحيّة،  واالقتصاديّة، 

والظروف  السيايّس،  االستقرار  غياب  التحّديات  هذه 

للعمل  آمنٍة  غري  بيئًة  يشّكل  ما  املتوتّرة،  األمنيّة 

الفنّي واإلبداعّي، ويهّدد وجود املؤّسسات، ويجهض 

املبادرات، ويعرّض سالمة الكادر الثقايّف للخطر. 

إىل  أّدت  خانقٍة  اقتصاديٍّة  أزمٍة  مع  ذلك  ويرتافق 
التمويل،  ومصادر  املعيشيّة،  الظروف  يف  حادٍّ  تدهوٍر 
واملبادرات.  لألعامل  واللوجستيّة  املاديّة  واملقّومات 
الفساد  انتشار  مع  املشّوهة  االستثامريّة  البيئة  إّن 
خارج  واملستثمرات  باملستثمرين  يدفع  واملحسوبيّات، 
القطاع والبالد. وتأيت األزمة الصحيّة املرتبطة بالجائحة 
الصحيّة كعامٍل حاسٍم يف خنق املساحة األهّم للعمل 
ومع  الثقايّف،  الكادر  بني  التواصل  وهي  اإلبداعّي، 

واملجتمع.  الجمهور 

وأهّمها:  الراهنة،  لألزمات  السابقة  التحّديات  وتستمّر 
الحكومّي  الدور  وضعف  الثقافيّة،  السياسة  غياب 
وغياب  وترشيعيّاً،  ماديّاً  ودعمه  القطاع  حوكمة  يف 
القوانني التي تشّجع القطاع وتحمي الفّنانني والفّنانات، 
والتقنيّني والتقنيّات، أو عدم إنفاذ الترشيعات القامئة 
تْسهم  أن  بإمكانها  وترشيعات  سياسات  أّي  "غياب 
يف نهضة القطاع". وعىل الرغم من مساحات الحريّات 
عىل  للرقابة  السلبّي  الدور  إىل  أشار  بعضهم  أّن  إاّل 
حامية  يف  للنقابات  الفاعل  الدور  ويغيب  النصوص. 
القطاع: من مؤّسساٍت  العاملني والعامالت يف  حقوق 

ومتثيلها.  وأفراٍد، 

املؤّسسات  ألكرثيّة  الضعيفة  الكفاءة  البحث  وبنّي 
اإلمكانات،  بضعف  ذلك  ويرتبط  القطاع،  يف  العاملة 
والعالقات التمييزيّة، ونقص اإلدارات االحرتافيّة "ينقصنا 
الثقافيّة؛ وهذا  الفنيّة، واإلدارة  الكثري بعد يف اإلدارة 
نقص  ويتجّسد  ونوعيّته".   اإلبداع  كميّة  عىل  يؤثّر 
اإلمكانات يف ضعف الفضاءات املجّهزة، خاّصًة للتدريب 

والتكاليف العالية للوجستيّات، واألدوات، والصيانة، 

 والكهرباء، كام يبز نقص التجهيزات والفضاءات املخّصصة 
وتدهور  العاّمة،  السالمة  رشوط  يف  ونقص  للعروض،  

الوضع بعد األزمات عىل نحٍو حاّد. 

التي  جّداً،  العالية  التشغيليّة  التكاليف  ذلك  ورافق 
سعر  وتدهور  الطاقة،  أسعار  تحّديات  مع  تفاقمت 

الرصف. 

التمويل،  ونقص  االقتصادّي،  التحّدي  البحث  ويظهر 
فأغلبيّة املشاركني واملشاركات يف البحث ركّزوا عىل 
الخارجّي،  التمويل  عىل  واالعتامد  التمويل،  تحّدي 
التمويل  تحّدي  تفاقم  واألزمات  بريوت.  يف  وتركّزه 
الذي ترافق وإشكاليّات التحويالت مع مشكالت القطاع 
هذا  يف  املنح؛  عىل  التقديم  وصعوبات  املرصيّف، 

الصغرية واملبادرات. املناخ تذوب املؤّسسات 

التقنيّني  يف  قلّة  فهناك  البرشّي،  الكادر  ناحية  من 
والتقنيّات املحرتفني، ووفرة يف املمثّلني واملمثاّلت، 
وهناك ضعٌف يف الحرفيّة وااللتزام، إضافًة إىل ضعف 
إضافًة  واإلدارّي،  الفنّي  العمل  بني  واملزج  التخّصص 
التعليميّة  املؤّسسات  يف  االختصاصات  يف  نقٍص  إىل 

"ال يوجد خّريجون وخّريجات من اختصاصاٍت محّددة". 

بعد األزمات تدهورت األوضاع بقْدٍر كبري، مع توقّف اإلنتاج، 
من  اليوم،  الجميع  "إّن  واملختّصات  املختّصني  وهجرة 
مثل:  خيارات،  عّدة  أمام  ومؤّسسات؛  وفّنانات  فّنانني 

والهجرة". والسفر،  اإلغالق، 
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نخبويّة  لجهة  بالجمهور  املرتبطة  التحّديات  وتربز 

الرشائيّة،  القدرة  وتراجع  بريوت،  يف  والرتكّز  املرسح، 

وتفاقم  املدفوعة.  األعامل  عىل  الطلب  خّفض  ما 

االستقرار  وغياب  الصحيّة،  الجائحة  مع  الجمهور  غياب 

السيايّس "قلَّ الحضور عىل نحٍو تدريجيٍّ إىل الوصول 

اىل االنعدام"، "لكن الفن ممكن أن يسهم يف تخفيف 

وطأة األزمة... الناس بدها مرسح يشبهها ويحيك عن 

ووجعها". معاناتها 

عّدة  إىل  البحث  خلص  والتقنيّات،  التقنيّني  جهة  من 

تحّدياٍت رئيسٍة، أبرزها: النقص يف التقنينّي والتقنيّات 

نتيجة قلّة املؤّسسات  األزمات، وذلك  املحرتفني قبل 

معارصاً  تأهيالً  تقّدم  التي  والتدريبيّة،  األكادمييّة 

املالمئة  غري  العمل  بيئة  ذلك  إىل  ويضاف  مستمّراً. 

تضمن  ال  حيث  والتقنيّات؛  التقنيّون  فيها  يعمل  التي 

الترشيعات حقوقهم يف بيئة عمٍل آمنٍة، ورشوط عمٍل 

موسميّاً،  يعملون  والتقنيّات  التقنيّني  فغالبيّة  الئٍق، 

أماٍن  رشوط  مع  ضامٍن،  أو  تأمنٍي،  وبدون  مؤقّتاً،  أو 

وحاميٍة متدنّية، وساعات عمٍل طويلة، وبأجوٍر منخفضٍة 

مقارنًة بصعوبات العمل، أو ببقيّة العاملني والعامالت 

يف القطاع. ويف معظم الحاالت، ال توفّر املؤّسسات 

عىل  فيعتمدون  والتقنيّات؛  للتقنيّني  الالزم  التدريب 

التدريب الذايتّ، كام ال تجري مشاركتهم كجزٍء عضويٍّ 

تراجُع  املتتالية  األزمات  عىل  وترتّب  العمل.  فريق  من 

ما  والعامالت،  للعاملني  الدخل  وتقليص  العمل،  فرص 

إىل  لجوئها  نتيجة  املتوفّرة  الكوادر  بخسارة  يهّدد 

الهجرة، أو االنتقال إىل قطاعاٍت أُخرى.  

يحتاج  التي  املهارات  أولويّات  أيضاً  البحث  وحّدد 

التقنيّة  املعارف  وأهّمها:  والتقنيّات،  التقنيّون  إليها 

العمل  أغراض  لخدمة  بكفاءٍة  واستخدامها  املعارصة، 

اإلبداعّي، وإتقان املفاهيم النظريّة للتمّكن من فهم 

مضمون العمل اإلبداعّي وسياقه، وتطوير لغٍة مشرتكٍة 

أهميّة  عىل  البحث  ركّز  حيث  العمل؛   فريق  بقيّة  مع 

والتقنيّات،  للتقنيّني  واإلبداعّي  الفنّي  الحّس  تطوير 

لتكون مساهمتهم يف ابتكار الحلول التقنيّة املناسبة 

أخالقيّات  تطوير  أهميّة  عىل  البحث  ركّز  كام  للعمل، 

واملشاركات  املشاركني  آراء  احرتام  حيث  من  العمل؛ 

يف فريق العمل، واالنضباط، والصرب، وااللتزام بالوقت، 

ذلك-وإن  إىل  ويضاف  الفّعال.  والتواصل  والتعاون، 

وتنظيم  األجنبيّة،  الّلغات  إتقان  مهارات  أقّل-  بدرجٍة 

وامليزانيّات.  التقارير 

امليدايّن،  البحث  يف  واملشاركات  املشاركون  وقّدم 

الفنون  لتطوير  متعّددًة  مقرتحاٍت  العمل،  وورشات 

خاّصًة،  والتقنيّات  التقنيّني  وعمل  عاّمًة،  األدائيّة 

اآليت.    القسم  يف  نستعرضها 
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لبنان واستدامتها
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واملبحوثات  املبحوثني  تصّورات  إىل  باالستناد 
عدٌد  َد  ُحدِّ العمل،  ورشات  ومناقشات  واقرتاحاتهم، 
األزمات  من  األدائيّة  الفنون  قطاع  إلنقاذ  األولويّات  من 
إىل  التصّورات  هذه  وتستند  بها،  ميّر  التي  الخانقة 
والعامالت  العاملني  بني  التضامن  األوىل:  ركائز:  ثالث 
ومؤّسساته،  املجتمع  رشائح  بقيّة  ومع  القطاع،  يف 

رأس  استعادة  إىل  تحتاج  الهيكليّة  األزمات  فمواجهة 
والتطّوع،  التعاون،  قيم:  وتعزيز  االجتامعّي،  املال 
القيم  والثقة، والغرييّة، والعدالة، واالستناد إىل هذه 
لتطوير روابط ومؤّسسات قادرة عىل متثيل إرادة القوى 
التي  البرشيّة  والقدرات  الثقايّف،  والتنّوع  املجتمعيّة، 
التشظّي  تجاوز  من  ميّكن  التضامن  لبنان.  بها  يتمتّع 
تعاوناً  ويضمن  الثقايّف،  اإلبداع  ويُْغني  املجتمعّي، 
تطوير  من  وميّكن  الراهنة،  األزمات  مواجهة  يف  فّعاالً 
تضمينيٍّة  حوكميٍّة  بيئٍة  ضامن  عىل  قادرٍة  مؤّسساٍت 
الركيزة  أّما  إقصاء؛  أو  متييٍز،  بدون  للقطاع  ومستدامٍة 
الثانية: فهي االقتصاد الثقايّف التضامنّي، فاالقتصاد 

الثقايّف ميثّل عالقًة متطّورًة  بني السيايّس، والثقايّف، 
منظوٍر  من  الثقافيّة  القطاعات  ويشّخص  واالقتصادّي، 
واالستهالك.  والتوزيع،  اإلنتاج،  حيث  من  ؛  اقتصاديٍّ
االقتصاد  يف  لالستثامر  والتدّخالت  السياسات  وتطّورت 
لالرتقاء  ووسيلٍة  والتشغيل،  للنمّو  كمصدٍر  الثقايّف 
إاّل أّن املخاطرة املرتبطة  بالقطاع الثقايّف واستدامته. 
العمل اإلبداعّي، ودخوله  بهذه السياسات هي تسليع 
بالسياسات  املرتبطة  والتفاوت  االستغالل  دّوامة  يف 
الرؤية  أصحاب  بعض  بادر   لذلك  السائدة؛  االقتصاديّة 

النقديّة بالتأكيد عىل رضورة الدمج بني االقتصاد

الثقايّف واالقتصاد التضامنّي؛ إْذ يُقصد باألخري: طريقة 
وتوزيعها،  الرضوريّة،  والخدمات  السلع  إلنتاج  تعاونيّة 
 ,2014  ( العاّمل  استغالل  عدم  ضامن  مع  وتبادلها، 
Rodrigues( أو املستهلكني، والحفاظ عىل االستدامة 
والثقافة  الرتاث،  واحرتام  العدالة،  وتضمني  البيئيّة، 
املحليّة. الركيزة الثالثة: هي الحوكمة الثقافيّة، التي 
تضمن حوكمًة كفؤاً للقطاع من خالل توفري البيئة الالئقة 
والعادلة للعمل اإلبداعّي، وضامن املشاركة والتمكني، 
وتطوير آليّات املشاركة، والشفافيّة، واملساءلة. هذه 
الحوكمة خطوٌة مهّمٌة يف التحّول املؤّسسايتّ الذي 
والتمييز،  والنفوذ،  لطة،  للسُّ الجائر  التوزيع  يتجاوز 

الثقافيّني. والفاعالت  الفاعلني  غالبيّة  ضّد  واالستغالل 

األزمات،  -لتجاوز  املطلوبة  التحّول  عمليّة  وتتطلّب 
للفاعلني  مختلفًة  أدواراً  األداء-  فنون  قطاع  وتطوير 
والفاعالت الرئيسني يف القطاع، مع تبّني ركائز التضامن، 
الثقايّف، والحوكمة. فاملجتمع املديّن مبا  واالقتصاد 
املحليّة،  واملبادرات  الحكوميّة،  غري  املنظاّمت  فيه 
والفّنانات،  والفّنانني  الثقايّف،  املستقّل  والقطاع 
تحديد  يف  األبرز  الفاعل  يشّكل  والتقنيّات،  والتقنيّني 
الثقايّف  اإلنتاج  بيئة  وتطوير  األداء،  فنون  أولويّات 
غري  ثقافيٍّة  سياساٍت  تبّني  يف  واملساهمة  الفنّي، 
والتضامن  اإلبداعّي،  العمل  تعزيز  عىل  تعمل  رسميٍّة، 
وتوسيع  القطاع،  كوادر  قدرات  وتحسني  املجتمعّي، 
من  املبارش  املديّن  املجتمع  دور  ويشّكل  فرصهم. 
وغري  املجتمع،  مع  والتفاعل  والتمكني،  اإلنتاج،  خالل: 
يف  جوهريّاً  والتنسيق  املنارصة،  خالل:  من  املبارش 
يخدم  مبا  والفاعالت،  الفاعلني  بقيّة  أدوار  عىل  التأثري 

دور  نجاح  ويتطلّب  مستدام.  نحٍو  عىل  األزمات  تجاوز 
تطوير  لجهة  الدولة  ِقبل  من  تجاوباً  املديّن  املجتمع 
السياسة الثقافيّة الرسميّة، مبا يف ذلك تعديل البيئة 
الترشيعيّة، وتفعيل دور الدولة يف حامية بيئة العمل، 
والحفاظ عىل الكوادر، والبنية التحتيّة، وتخصيص املوارد 
بني  التفاوت  وتجاوز  اإلبداعّي،  العمل  يف  لالستثامر 
املناطق واملجتمعات املحليّة، كام يعدُّ القطاع الخاص 
القطاع  هذا  ويحتاج  التحّول،  عمليّة  يف  رئيساً  رشيكاً 
املجتمع  مع  بالرشاكة  االجتامعّي،  دوره  توسيع  إىل 
انطالقته  وضامن  القطاع،  مقّومات  لحامية  املديّن؛ 
املستقبليّة، كام يْسهم يف تطوير االقتصاد الثقايّف، 
متعّددة  أدوار  األجنبّي  وللقطاع  استدامته.  وتأمني 
املتبّناة  القطاع  أولويّات  دعم  إىل  تستند  أن  يفرتض 
املجتمع  خاّصًة  املحليّني،  والفاعالت  الفاعلني  ِقبل  من 
األجنبّي  القطاع  يستثمر  اإلطار  هذا  ويف  املديّن، 
التغيري  ويف  للقطاع،  واملاديّة  التقنيّة  املساندة  يف 
وتشبيك  البرشّي،  املال  رأس  وتطوير  املؤّسيّس، 

والعامل. لبنان  بني  الثقايّف  العمل 
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على المـدى 
القـصــيـر

 التضامن ضمن القطاع بني املؤّسسات واألفراد؛ للحفاظ عىل مقّومات القطاع، الذي يتطلّب دوراً رياديّاً من املجتمع 

املديّن، والفّنانني والفّنانات، والتقنيّني والتقنيّات، من خالل تأسيس املساحات والربط مع بقيّة الفاعلني والفاعالت، 

ويتطلّب ذلك تجاوباً من القطاع الخاّص باملشاركة، ومن الدولة بالتنسيق، وتقديم التسهيالت، ودعامً غري مبارٍش من 

القطاع األجنبّي.  

 
. التنسيق التشاريكّ بني املديّن، والعاّم، والخاّص، واألجنبّي، يف إطار حواراٍت عاّمٍة مفتوحٍة لخدمة الصالح العاّم 
املتمثّل يف حامية الفّنانني والفّنانات، واملبدعني واملبدعات، وتبادل املساحات، والخبات، والتجهيزات، مبا يخّفف 

من الخسائر، ويزيد من فرص التعايف. 

الثقافيّة  الخصوصيّة  الراهنة من جهة، ومن  التحّديات واألزمات  الجامعّي املنبثق من  اإلبداعّي    اإلنتاج  .  تعزيز  
اللبنانيّة الغنيّة من جهٍة أُخرى، األمر الذي يتطلّب بناء روابَط عابرٍة للمناطق، والثقافات، والقطاعات. 

  إدراج خطّة إنقاذ قطاع الفنون األدائيّة يف املشاريع املطروحة لتجاوز األزمة االقتصاديّة االجتامعيّة، أو لتجاوز آثار 

جائحة كوفيد - 19. والفاعل الرئيس يف هذه السياسة هي الدولة؛  من خالل تبّنيها لخطّة العمل التي تسعف قطاع 

فنون األداء،  وتستثمر فيه كأحد محرّكات  تجاوز األزمات الراهنة، ويتطلّب ذلك تجاوباً من القطاع األجنبّي الفاعل األبرز 

يف خطط اإلصالح والتعايف. يعدُّ دور املجتمع املديّن رئيساً يف املنارصة واملشاركة للتأثري يف موقف الدولة 

والقطاع األجنبّي، الّلَذيْن يرسامن سياسات التعايف.

  

كرميٍة،  حياٍة  ظروف  يف  البقاء  من  ميّكنهم  مبا  واألفراد،  املؤّسسات  لتعويض  وشّفافٍة  تشاركيٍّة  آليّاٍت  وضع   .
واالستمرار يف اإلنتاج، وتجّنب الهجرة، أو ترك القطاع.

.  الحفاظ عىل البنية التحتيّة، ومقّومات الفضاءات الفنيّة واإلبداعيّة.
، كأحد  مقّومات تجاوز التدهور الراهن، واالزدهار املستقبيّل.  . التأسيس القتصاٍد إبداعيٍّ
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على المدى
المتوّسط

إىل  ترتكز  التي  السياسات  من  عدداً  البحث  يستعرض 
املجتمع،  ومع  القطاع،  ضمن  االجتامعّي  التضامن 
إضافًة  واالحرتايّف،  التضمينّي  املؤّسيس  واألداء 

التضامنّي. الثقايّف  االقتصاد  إىل 
    

حوكمة  وتطوير  املستقّل،  القطاع  عىل  الحفاظ 

البديلة: واملبادرات  والسياسات  القطاع، 

 
بكوادر  ويتمتّع  الثقايّف،  والتنّوع  بالغنى  لبنان  ميتاز 
مميّزة يف مجال الفنون األدائيّة، كام يتمتّع بهوامش 
من الحريّة للعمل اإلبداعّي، وتطّور القطاع املستقّل. 
حوكمة  ضعف  ظّل  يف  مهّددٌة  املميّزات  هذه  لكّن 
واالستقطاب  الثقافيّة،  السياسة  وغياب  القطاع، 
تشاركيٍّة  ثقافيٍّة  سياسٍة  تطوير  يحتّم  ما  املجتمعّي، 
بالقطاع،  والنهوض  املقّومات،  عىل  للحفاظ  وأصيلٍة؛ 
لتطوير  املديّن  للمجتمع  رئيٍس  دوٍر  إىل  تستند  التي 
يف  الدولة  ودور  الرسميّة،  غري  السياسات  خيارات 

الرسميّة: وسياسته  القطاع  حوكمة  تطوير 

. تطوير دور الدولة، ومبشاركٍة فّعالٍة مع الفاعلني 
سياسٍة  لرسم  والجمهور؛  القطاع  مع  والفاعالت 
ثقافيٍّة حيويٍّة قادرٍة عىل تكوين فضاٍء معّزٍز لإلبداع 
ومستثمٍر  املجتمع،  أولويّات  مع  ومتفاعٍل  والفّن، 

اللبنانيّة. الثقافة  مقّومات  يف 

الراهنة  األزمات  ظّل  يف  املجتمع  تحّديات  مقاربة 

يف العمل الفنّي اإلبداعّي، والدور الرئيس يف هذا 

والتجاوب  املديّن،  املجتمع  عاتق  عىل  يقع  املجال 

والفاعالت.  الفاعلني  بقيّة  من 

 
وتطوير  وآماله،  اللبنايّن  املجتمع  هموم  قراءة   .

الفّن األدايّئ.  البديلة عْب  الحلول 

واملحرومة،  املهّمشة،  الفئات  إىل  الوصول   .
واملترّضرة من األزمات. 

االستثامر  عىل  تعمل  التي  القوى  مواجهة   .
السيايّس،  االستبداد  خالل  من  األزمات  يف 
املحاسيب. ورأساملية  الهويّة،   وتسييس 

النطالقاٍت  تحضرياً  والتجريب  التدريب  يف  االستثامر 

مستقبليّة. ويرتكز هذا االستثامر إىل مبادرة املجتمع 

املديّن والخاّص، وتقديم الدعم من القطاع األجنبّي.

 
الخبات  نقل  يف  واإلغالق  التوقّف  استثامر   .
والتقنيّني  واملبدعات،  املبدعني  من  واملهارات 
القطاع،  ضمن  ممكنٍة  رشيحٍة  أوسع  إىل  والتقنيّات، 

الشباب.  خاّصًة 

الجامعّي عْب املشاريع املشرتكة.  التعلّم  تطوير   .

تطوير الفنون من خالل الفضاء الرقمّي، والحفاظ عىل 

التواصل مع الجمهور، والفّنانني والفّنانات، والتقنيّني 

والتقنيّات، محليّاً ودوليّاً. الدور الريادّي يف هذا املجال 

املبادرة  خالل  من  الخاّص  والقطاع  املديّن  للمجتمع 

الخربات  من  واالستفادة  الرقمّي،  العمل  لتطوير 

املرتاكمة به، ويتطلّب ذلك تجاوباً من القطاع األجنبّي 

الثقايّف؛ لتوفري الدعم التقنّي واملادّي.

     

. العمل الفنّي العابر للحدود املحليّة والدوليّة.
 

. تطوير مصادر الدخل والتعويض من املنّصات  الرقميّة 
)التمويل الجامعي(.

واملبدعات،  واملبدعني  الجمهور،  مع  التفاعل   .
والتقنيّني والتقنيّات عْب العامل، وتبادل الدعم والخبات.   
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ويتطلّب ذلك وزارَة ثقافٍة كفؤاً، وتضمينيًّة، ومسائِلًة، 
ودوراً فّعاالً من ِقبل املجتمع املديّن للضغط باتّجاه 

التغيري.  

باإلنتاج  الخاّصة  والقوانني  الترشيعات  تطوير   .
واملساهامت  املساهمني  حقوق  وحامية  الفنّي، 
والتنظيم  الحريّات،  فضاء  وتوسيع  القطاع،  يف 
والعمل الجامعّي، مبا يف ذلك تفعيل دور النقابات، 

واإلعالم.  والقضاء، 

الدعم  خالل  من  املستقّل  القطاع  دور  تطوير   .
املجتمعّي، والحكومّي، والخارجّي، وتعزيز فعاليّته 
نديٍّة  رشاكٍة  وبناء  الثقافيّة،  السياسة  صناعة  يف 
القطاع؛  يف  والفاعالت  الفاعلني  بقيّة  مع  وتفاعليٍّة 
بناء  من  املديّن  املجتمع  متّكن  عىل  يعتمد  وهذا 
مبادراٍت مؤّسسيٍّة تعمل عىل تعزيز دوره يف القطاع 

الثقايّف من جهة كلٍّ من اإلنتاج والحوكمة.

. ترسيخ أسس الشفافيّة واملساءلة يف املؤّسسات 
العاملة يف القطاع، مع دوٍر رئيٍس للمجتمع املديّن، 

ودعٍم من القطاع األجنبّي، وتجاوٍب من الدولة.

 تطوير االندماج املجتمعي والتضامن:

منطق  خارج  واملؤّسسات  الشبكات  بناء  خالل  من   .
تقسيم املناطق، والطوائف، واألحزاب، والعمل عىل 
العاصمة.  يف  وتركّزه  الفنّي،  العمل  نخبويّة  تجاوز 
ويرتكز إىل دوٍر رئيٍس للمجتمع املديّن لتطوير هذه 
املؤّسسات، ودعٍم من الدولة لتأمني البيئة املناسبة 

. للعمل
بالهموم  املرتبط  األدايّئ  الفنّي  العمل  تطوير   .

املجتمعيّة، والقضايا العاّمة، مبا يسهم يف التقارب 
الذي  الدميقراطيّة،   الثقافة  وتطوير  املجتمعّي، 
يستند إىل دور املجتمع املديّن، وتجاوٍب من القطاع 

الخاّص.

التدريب  وتطوير  البرشّي،  املال  رأس  عىل  الحفاظ 

الالئق:  للعمل  وبيئة  والتجريب، 

ما  اإلبداعّي،  والعمل  الثقافة،  مرتكز  هو  اإلنسان 
وحقوقهم،  واعتبارهم،  األشخاص،  كرامة  ضامن  يجعل 
ذلك  ويتطلّب  بالقطاع.  النهوض  يف  املركزيّة  القضيّة 
إىل  ومستندة  اإلنسان،  محورها  ثقافيٍّة  سياسٍة  بناء 
تطوير  يف  للدولة  رئيٍس  دوٍر  عىل  وتعتمد  الحقوق، 
ومساهمٍة  واالستثامر،  الالئق،  للعمل  املناسبة  البيئة 
مبارشٍة من قبل املجتمع املديّن والخاّص، ودعٍم تقنيٍّ 

وماديٍّ من القطاع الخارجّي. 
    

ضامن بيئة عمل آمنة ومحّفزة للفّنانني والفّنانات،    .
العمل  تعزيز  عىل  تقوم  والتقنيّات،  والتقنيّني 
التعامل،  حيث  من  الئقٍة  عمٍل  ورشوط  الجامعّي، 
مع  واالتّساق  والسالمة،  العمل،  وساعات  والدخل، 

وخباتهم.  والعامالت  العاملني  معرفة 
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تعزيز االقتصاد الثقايّف التضامنّي كمصدر لالستدامة: 

يف لبنان، ويف ظّل األزمات الخانقة، تظهر أهميّة تطوير 
من  األدائيّة  الفنون  قطاع  يف  واملبادرات  االستامرات 
واالستثامر  التضامن  خالل شبكاٍت محليٍّة ودوليٍّة تعتمد 
يف اإلبداع، مع تشاركيٍّة واسعٍة تْسهم يف مقاومة 
للمستقبل  جديدٍة  مقّوماٍت  وبناء  جهة،  من  التدهور 
القطاع  دور  يبز  املجال  هذا  يف  أُخرى.  جهٍة  من 
مع  االقتصادّي،  التطوير   يف  رئيٍس  كمساهٍم  الخاّص 
املناسبة  البيئة   تطوير  يف  الدولة  تجاوب  رضورة 
لالقتصاد الثقايّف، واالستثامر املبارش به، إضافًة إىل 
اإلنتاج  نحو  القطاع  تطوير  يف  املديّن  املجتمع  دور 
االجتامعيّة،  للعالقات  املعّزز  املستدام  الثقايّف 
ويكون القطاع األجنبّي رشيكاً دوليّاً يف هذا االقتصاد، 

والتداول.   االستثامر  يف  ومساهامً 
  

عىل  الثقايّف  والتطوير  البحث  يف  االستثامر    .
املؤّسسات  مستوى  وعىل  الوطنّي،  املستوى 

القطاع.  يف  العاملة 

الشأن  يف  تعمل  تعاونيّة  مؤّسسات  تأسيس    .
الثقافيّة  املوارد  يف  االستثامر  تطّور  الثقايّف، 
املاديّة وغري املاديّة، ورأس املال البرشّي، والبنية 
والتضامن،  الشفافيّة،  مبادئ  احرتام  مع  التحتيّة، 

العام.   الصالح  وخدمة 

الفّنانني  والعامالت،  العاملني  حقوق  منارصة   .
التعاقد  ذوي  خاّصة  والتقنيّات،  التقنيّني  والفّنانات، 
الحّر. و".... سّن حقوق العاملني والعامالت يف قطاع 

نوعّي". بإنتاٍج  للمساهمة  والثقافة  الفّن 

واملعرفة،  التدريب،  يف  الواسع  االستثامر    .
وتطوير املهارات، عْب املؤّسسات املتخّصصة، مثل: 
والرشكات،  املتخّصصة،  واملؤّسسات  الجامعات، 
فنون  مؤّسسات  املستمّر ضمن  التدريب  إىل  إضافًة 
البرشيّة  القدرات  بناء  يف  التعليم  "أولويّة  األداء. 

املحرتفة".

"العمل عىل تطوير مهارات املدّربني واملدّربات،    .
تكوين  وآليّات  واألساتذة،  واملعلاّمت،  واملعلّمني 
الكادر البرشّي وتخريجه"، و"إنشاء أكادمييّة احرتافيّة 
يف  األدائيّة  الفنون  مجال  يف  والتقنيّات  للتقنيّني 

لبنان، تْسهم يف تطوير القطاع".

بني  واملعارف  الخبات  تبادل  عىل  االعتامد    .
ومع  لبنان،  ضمن  القطاع  يف  والعامالت  العاملني 

الخارجّي. العامل 
      

تقديم الحوافز املاديّة واملعنويّة؛ للحفاظ عىل    .
أو  أُخرى،  قطاعاٍت  إىل  االنتقال  من  البرشّي  الكادر 

الهجرة خارج البالد. 

"توفري تجهيزات ليك يكون التأهيل جديّاً، والتشبيك    .
والعامالت،  والعاملني  والتقنيّات،  التقنيّني  بني 

والفّنانات". والفّنانني 
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ملحق 1:
 أخالقّيات البحث

االلتزام  امليدانينّي  والباحثات  الباحثني  من  يُرجى 

وسالمة  سالمتهم،  عىل  للحفاظ  اآلتية؛  بالتعليامت 

الشخص املبحوث، وضامن أمانة البيانات واملعلومات، 

التعليامت  تتضّمن  امليدايّن.  البحث  تنفيذ  وجودة 

اآلتية: األمور  التنفيذيّة 

مبعايري  االلتزام  امليدانيّنْي  والباحثة  الباحث  عىل   .1
السالمة الشخصيّة الخاّصة بهام، وبالشخص املفتاحّي، 
وعدم أخذ مخاطرات شخصيّة يف سبيل إنجاز االستامرة، 
وتُقيَّم املخاطر من خالل النقاش مع فريق البحث عىل 

، وتحديد اإلجراءات الاّلزمة. نحٍو دوريٍّ

برشح  القيام  امليدانيّنْي  والباحثة  الباحث  عىل   .2
البيانات  أهداف املسح للشخص املفتاحّي، واستخدام 
من ِقبل الجهات املشاركة يف املسح، وتوضيح إمكانيّة 
رقم  أو  االسم،  مثل:  شخصيّة،  معلومات  تقديم  عدم 
توضيح  يجب  وكذلك  طلبه.  حسب  العنوان،  أو  الهاتف، 
إىل  النفاذ  عىل  قادرًة  ستكون  التي  الجهات  ماهيّة 

الخام. البيانات 

بأخذ  االلتزام  امليدانيّنْي  والباحثة  الباحث  عىل   .3
موافقٍة لفظيٍّة واضحٍة من الشخص املفتاحّي للمشاركة 

يف املسح.

فريق  يُبلِغا  أن  امليدانيّنْي  والباحثة  الباحث  عىل    .4
البحث يف حال وجود أّي نوٍع من تضارب املصالح بينهام 
وبني الشخص املفتاحّي. ويقوم فريق التنسيق بتقييم 
وضامن  املبحوثة،  املناطق  يف  املصالح  تضارب  حاالت 
عىل  املصالح  تضارب  يؤثّر  ما  غالباً  حيث  حدوثها،  عدم 

دقّتها. أو  املعطاة،  واملعلومات  البيانات  صّحة 

5. عىل الباحث والباحثة امليدانيّنْي االمتناع التاّم عن 
تسجيل املقابلة إاّل بعد أخذ موافقة الشخص املفتاحّي.

6. عىل الباحث والباحثة امليدانيّنْي أن يوضحا للشخص 
املفتاحّي أّن من حّقه االمتناع عن اإلجابة عن أّي سؤاٍل 
يضعه حسب اعتقاده مبوقٍف حّساٍس، أو خطٍر ما، ويجب 
فريق  مع  التواصل  امليدانينّْي  والباحثة  الباحث  عىل 
أن  يجب  كام  ذلك،  حدوث  حال  يف  لتبليغهم  التنسيق 
املفتاحّي  للشخص  امليدانيّان  والباحثة  الباحث  يوضح 
البحث  يف  املشاركة  من  االنسحاب  له  املمكن  من  أّن 

إْن رغب بذلك.

بعني  يأخذا  أن  امليدانيّنْي  والباحثة  الباحث  عىل   .7
من  كبرياً  جهداً  تستوجب  طويلة،  االستامرة  أّن  االعتبار 
جهتهام، ومن جهة الشخص املفتاحّي؛ لذا يجب التعامل 
بهدوٍء وتفّهٍم يف حال طلب الشخص املفتاحّي فرصًة 
حال  ويف  املقابلة.  استكامل  تأجيل  أو  لالسرتاحة، 
أو  امليدانينّْي،  والباحثة  الستكامل  إمكانيٍّة  وجود  عدم 
الشخص املفتاحّي، يجري النقاش بينهام إليجاد حلوٍل 
االعتامد  أو  نفسها،  الجلسة  يف  املقابلة  الستكامل 

بديلة. طرائق  عىل 
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12. عىل الباحث والباحثة امليدانيّنْي التعامل بحياديٍّة 
الشخص  من  الواردة  املعلومات  تجاه  وموضوعيٍّة 
املفتاحّي، وعدم توجيه املقابلة نحو افرتاضات الباحث 

كانت. مهام 

عىل الباحث والباحثة امليدانيّنْي االلتزام بالدقّة   .13
الشخص  من  الواردة  املعلومات  نقل  يف  واألمانة 

وتدوينها. املفتاحّي 

وقت  احرتام  امليدانيّنْي  والباحثة  الباحث  عىل    .14
به. املتعلّقة  والظروف  املفتاحّي،  الشخص 

إلغاء  عدم  امليدانيّنْي  والباحثة  الباحث  عىل   .15
بناًء  إاّل  إنهائها،  أو  املفتاحّي،  الشخص  مع  املقابلة 

الشخصيّة. رغبته  عىل 

االلتزام برسيّة  الباحث والباحثة امليدانيّنْي  16.  عىل 
املعلومات الواردة، وعدم استخدامها خارج إطار البحث 

ألّي سبٍب كان.

نظراً إىل صعوبة  االستامرة، فإّن توضيح األسئلة   .8
عىل  باالعتامد  امليدانيّنْي،  والباحثة  الباحث  ِقبل  من 
للحصول  مفتاحاً  ستكون  الباحث،  لدليل  معّمقٍة  قراءٍة 
إىل  العودة  يجب  لذلك  وصحيحٍة؛  دقيقٍة  بياناٍت  عىل 
فريق  مع  والتواصل  األمر،  تطلّب  حيثام  الباحث  دليل 
عىل  ملتبسٍة  إجابٍة  أو  سؤاٍل،  وجود  حال  يف  البحث 

امليدانينّْي. والباحثة  الباحث 

عىل الباحث والباحثة امليدانيّنْي تنسيق اإلجراءات   .9
وترتيبها مع فريق التنسيق قبل البدء بالبحث امليدايّن 

امليدايّن(. البحث  لفريق  جامعية  )إجراءات 

10. عىل الباحث والباحثة امليدانيّنْي تحضري املقابلة 
جيّداً.

11. عىل الباحث والباحثة امليدانيّنْي مراعاة العادات 
واملبحوثات  املبحوثني  مبجتمع  املتعلّقة  والتقاليد 
العاّم.  الّلغة، واللباس، والسلوك  واحرتامها، من حيث 
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يُظهر الجدول اآليت عدًدا من القوانني املتعلّقـة بفنـون املـوسيـقـا:

ملحق 2: التشريعات الخاّصة 
بفنون األداء والموسيقا:
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ملحق 3:
 قوانين الضرائب

ملحق 4:
قوانين العمل

املضافة،  القيمة  عىل  الرضيبة  نظام  اللبنانيّة  الحكومة  اعتمدت  عندما 

تبّدلت بعض معامل الرضائب املتعلّقة مبا أُطلق عليه يف القانون اللبنايّن 

واملسارح،  السينام،  دور  االسم:  هذا  تحت  وورد  املالهي،  رضيبة  اسم 

وموسيقا،  ورقص،  وغناء،  مشاهد،  من  االستمتاع:  تقّدم  التي  واألمكنة 

بوساطة فرٍق عازفٍة، ومالعَب رياضيٍّة، وسريك، وُمدن مالٍه.

حيث املرسوم رقم 7333 الصادر يف  31/ 1/ 2002، إجراءات تطبيق أحكام 

مواّد القانون رقم  379 تاريخ  14/ 12/ 2001 )الرضيبة عىل القيمة املضافة( 

املتعلّقة باإلعفاءات من الرضائب غري املبارشة - جاءت فقرات تلغي بعض 

ما جاء يف املرسوم االشرتاعي رقم 66 - صادر يف 5/ 8/ 1967 - كاآليت:

)املادة 4(

يُلغى وتُستبدل به الرضيبة عىل القيمة املضافة، اعتباراً من تاريخ نفاذ 

رقم  االشرتاعي  املرسوم  مبوجب  املفروض  املالهي  رسُم  القانون، 

66 تاريخ 5/ 8/ 1967 وتعديالته، وذلك بالنسبة إىل األشخاص الطبيعيّني 

واملعنوينّي الخاضعني إلزاميّاً واختياريّاً للرضيبة، ويبقى هذا الرسم مطبّقاً 

عىل األشخاص الذين مل يختاروا الخضوع للرضيبة، وكذلك عىل األشخاص 

الذين ال تتوفّر فيهم رشوط الخضوع لها.

)املادة 5(

يُفرض رسم الخمسة يف املئة )%5( ورضيبة املالهي عىل الشخص الذي 

مل يُعد خاضعاً للرضيبة عىل القيمة املضافة وذلك عند موافقة اإلدارة 

الرضيبيّة عىل إلغاء تسجيله. وتعدُّ خاّصًة أمكنَة لهٍو، أو استمتاٍع:

الثقافيّة  املجاالت  يف  والعامالت  بالعاملني  خاصٍّ  عمٍل  قانون  من  ليس 

العاّمل  عىل  يطبّق  الذي  العمل  لقانون  يخضعون  ُهم  بْل  لبنان،  يف 

والعامالت كلّهم منذ صدوره يف 23 أيلول/ سبتمب 1946، واملعلوم أّن 

هذا القانون خضع لتعديالٍت يف أعواٍم متعّددٍة، آخرها عام 2000، ونهاية 

مفرداٌت  وُحّددت  الفنيّة،  املهن  تنظيم  قانون  صدر   )12  -  30(  2008 عام 

تخّص األعامل الفنيّة من العمل املوسيقّي إىل العمل املرسحّي: العمل 

الفنّي السمعّي - البرصّي، العمل الفنّي األدايّئ، العمل اإلعاليّن،  العمل 

األديّب، العمل الفنّي التشكييّل، العمل الفنّي التقليدّي، ويف القانون 

املذكور فقرة تؤكّد أّن أحكامه "تنطبق عىل الفّنانني والفّنانات، ونقاباتهم، 

مراعاة  مع  أحكامه،  مبوجب  املنشأ  التعاضد  وصندوق  واتّحاداتهم، 

القوانني واألنظمة األُخرى املطبّقة. "وِمن ثَمَّ ألحقت نقابات الفّنانني التي 

العمل، كام ورد  الثقافة   عوضاً عن وزارة  القانون نفسه بوزارة  نظّمها 

الثقافة محّل وزارة العمل، يف  الثامنة "عىل أن تحّل وزارة  يف املاّدة 

جميع الصالحيّات الواردة يف قانون العمل واملرسوم رقم 7993/ 1952 

فيام يخّص النقابات املهنيّة للفّنانني والفّنانات، مبا فيها تلك املتعلّقة 

بقرارات التأسيس، والرقابة، والحّل".

الثقافة والفنون  العاملني والعامالت يف مجاالت  ما سبق ينطبق عىل 

أّما املوظّفون واملوظّفات العاملون يف وزارة  الخاّص؛  التابعة للقطاع 

الثقافة، فمطلوٌب أن تتوفّر فيهم وبحسب قانون تنظيم وزارة الثقافة 

املرسوم  من   11 املادة  من  البند1  رشوط   )2008  /16/10 تاريخ   35 )رقم 

االشرتاعي الرقم 112/59 )نظام املوظفني( الذي ينطبق عىل موظّفي/

موظّفات القطاع العاّم،   و"يجري توظيف الفئة الثانية يف مالك وزارة 

الثقافة عن طريق مباراٍة تجرى عىل أساس األلقاب. وفقاً لألصول،  يحّق 

الثالثة، وملرّشحني ومرّشحات  االشرتاك فيها ملوظّفي/موظّفات الفئة 

من خارج املالك،  ويشرتط يف املرّشحني واملرّشحات جميعاً، سواء أكانوا 

من املوظّفني واملوظّفات أم من خارج املالك، أن تكون لديهم املؤّهالت 

العلميّة املطلوبة بحسب كّل وظيفة". وبحسب القانون نفسه، تستطيع 

الوزارة التوظيف بالتعاقد: "يحّق للوزارة، بعد نفاذ هذا القانون، أن متأل 

الثقافة )املديريّة العاّمة للشؤون  الثالثة من مالك وزارة  وظائف الفئة 

ن تتوفّر فيهم رشوط التعيني يف  الثقافيّة، واملديريّة العاّمة لآلثار( ِممَّ

هذه الوظائف، باستثناء رشطّي: السّن، واملباراة، عن طريق التعاقد، وذلك 

أاّل يتجاوز عدد  وفقاً لألصول بعد موافقة مجلس الخدمة املدنيّة، عىل 

املتعاقدين واملتعاقدات يف املطلق 50 % من عدد الوظائف امللحوظة 

يف مالك الفئة املذكورة".

)دور  املصّورة  أو  الحيّة،  املشاهد  تقديم  عىل  تقترص  التي  األمكنُة   -  1

السينام، املسارح، املالعب الرياضيّة، سريك، مدن املالهي،... إلخ(.

2 - األمكنُة التي تقّدم عالوًة عىل االستمتاع )مشاهد، غناء، رقص، موسيقا 

بوساطة فرٍق عازفة( موادَّ استهالكيّة.

)حاّمماٍت  من  الشخيّص،  االستمتاع  وسائل  للرّواد  توفّر  التي  األمكنة   -  3

بحريٍّة، أحواض سباحة، أمكنة رهان، مراكز التزلّج،... إلخ(.
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